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ΥΦΣΟΣΓΣΧ
Φζτοσ ςυμπλθρϊνονται δζκα χρόνια από τθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ εταιρείασ «Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ψο 2011 είναι επίςθσ θ χρονιά κατά τθν οποία ανοίγονται νζεσ προοπτικζσ για το
ζργο τθσ Εταιρείασ ςε μια ιςτορικά δφςκολθ για τθν Ελλάδα ςυγκυρία.
Χε αυτό το ςθμείο καμπισ για τθν Εταιρεία, το παρόν τεφχοσ καταγράφει ζνα τμιμα του ζργου τθσ
κατά τθ δεκάχρονθ λειτουργία τθσ ςτον τομζα τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, και
παράλλθλα αναδεικνφει τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ αξία τθσ κατάρτιςθσ ςε μια αγορά εργαςίασ
που αλλάηει με ταχφτατουσ ρυκμοφσ εξαιτίασ των τεχνολογικϊν και οικονομικϊν εξελίξεων.
Θ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.» υλοποίθςε πλθκϊρα προγραμμάτων κατάρτιςθσ με αποδζκτεσ
χιλιάδεσ άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, ςε όλθ τθν Ελλάδα. Θ αποτίμθςθ των ενεργειϊν αυτϊν είναι
κετικι. Βεβαίωσ, ανάλογα με τισ κατθγορίεσ καταρτιηομζνων, τισ περιοχζσ εφαρμογισ, τα
αντικείμενα κατάρτιςθσ ζγιναν λιγότερα θ περιςςότερα βιματα ωσ προσ τθν αποτελεςματικι
προϊκθςθ των καταρτιηομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ διαπίςτωςθ, ωςτόςο, που προκφπτει από
τθν εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν είναι θ πολυεπίπεδθ επίδραςθ τουσ ςτουσ/ςτισ
ωφελοφμενουσ/νεσ, που ξεκινά από τθν ενκάρρυνςι τουσ ςτθ διεκδίκθςθ αξιοπρεποφσ εργαςίασ
και φκάνει ζωσ τθν προςωπικι ικανοποίθςθ από τθν αφξθςθ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων τουσ.
Διαπίςτωςθ εξαιρετικά κρίςιμθ ςε καιροφσ κατά τουσ οποίουσ θ Ελλάδα και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,
βιϊνουν τθν πλζον ςοβαρι οικονομικι κρίςθ των τελευταίων δεκαετιϊν με καταςτροφικζσ
ςυνζπειεσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Χιμερα περιςςότερο από ποτζ πρζπει να εντακοφν οι
προςπάκειεσ για μεγαλφτερεσ επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ωσ βαςικά εργαλεία
ςτθ μάχθ ενάντια ςτθ φτϊχεια, τον κοινωνικό αποκλειςμό, τθν επιςφαλι εργαςία.
Αποτυπϊνοντασ τον πλοφτο και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κατάρτιςθσ που υλοποίθςε θ Εταιρεία ςε
διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, θ παροφςα ζκδοςθ αςφαλϊσ αποτελεί αξιζπαινθ ςυμβολι ςτθν
προςπάκεια να αναπτυχκοφν δράςεισ και πρωτοβουλίεσ δια βίου εκπαίδευςθσ- δια βίου
εργαςίασ- δια βίου αξιοπρεποφσ ηωισ.

Σ Διευκφνων Χφμβουλοσ
Ξακθγθτισ Ξωνςταντίνοσ Αναγνωςτόπουλοσ
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ΕΛΧΑΓΩΓΘ
Θ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.» (ΕΞΑΕ) ωσ δθμόςιοσ φορζασ κατάρτιςθσ ζχει ςυμβάλλει
πολφπλευρα, από τθν ίδρυςι τθσ ζωσ ςιμερα, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν προϊκθςθ τθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ, υλοποιϊντασ πολυάρικμα προγράμματα
ςτα οποία καταρτίςτθκαν, χιλιάδεσ άτομα ςε όλθ τθν Ελλάδα. Ψο ζργο αυτό γίνεται ακόμα πιο
ςθμαντικό με τον οριςμό τθσ Εταιρείασ, το 2007, ωσ Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» για δράςεισ που εντάςςονται
ςτο Κεματικό Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 «Ενίςχυςθ τθσ Υροςαρμοςτικότθτασ του Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και των Επιχειριςεων», ΕΧΥΑ 2007-2013.
Χτθν ζκδοςθ αυτι παρουςιάηεται ζνα μζροσ των ενεργειϊν κατάρτιςθσ που πραγματοποιικθκαν
κατά τθ δεκαετι λειτουργία τθσ Εταιρείασ και ςυγκεκριμζνα, αυτϊν τθσ ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΣΕΚ). Θ παρουςίαςθ, δθλαδι, επικεντρϊνεται ςε δράςεισ
κατάρτιςθσ που υλοποιικθκαν με ςτόχο τθν προςαρμογι των γνϊςεων και δεξιοτιτων του
ατόμου, κακϊσ και τθν ανταπόκριςι του ςτισ εξελιςςόμενεσ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ εργαςίασ του θ
και των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ1. Υρόκειται για δράςεισ κατάρτιςθσ οι οποίεσ υλοποιοφνται
εκτόσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςυμπλθρϊνουν, εκςυγχρονίηουν ι και
αναβακμίηουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν μζςω του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ ι ακόμα και από επαγγελματικι εμπειρία.
Σ πλθκυςμόσ-ςτόχοσ των ενεργειϊν αυτϊν είναι άνεργοι/εσ, εργαηόμενοι και άτομα κοινωνικά
ευπακϊν και ευάλωτων ομάδων.
Θ ΕΞΑΕ υλοποίθςε προγράμματα κατάρτιςθσ ςε όλθ τθν επικράτεια και ειδικότερα ςτισ
Υεριφζρειεσ: Ανατολικισ Πακεδονίασ & Κράκθσ, Αττικισ, Βορείου Αιγαίου, Δυτικισ Ελλάδασ,
Δυτικισ Πακεδονίασ, Θπείρου, Κεςςαλίασ, Ξεντρικισ Πακεδονίασ, Ξριτθσ, Ροτίου Αιγαίου,
Υελοποννιςου, Χτερεάσ Ελλάδασ. Χτο πλαίςιο τθσ ζκδοςθσ, αναδεικνφονται κφρια οι δράςεισ
ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ που υλοποίθςε θ εταιρεία ςτισ ανωτζρω δϊδεκα περιφζρειεσ.
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του ζργου που επιτελζςκθκε ςτον τομζα αυτό, κακϊσ και του
γενικότερου «περιβάλλοντοσ» τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ μζςα ςτο οποίο υλοποιικθκαν τα
προγράμματα, κρίκθκε αναγκαίο να παρουςιαςκοφν ςτο πρϊτο κεφάλαιο βαςικοί άξονεσ των
ευρωπαϊκϊν και ελλθνικϊν πολιτικϊν για τθν κατάρτιςθ και τθ δια βίου μάκθςθ κατά τθν περίοδο
2000-2010.
Χτο δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηεται το κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ΕΞΑΕ, θ
ςτελζχωςι τθσ και οι πόροι χρθματοδότθςθσ, ενϊ γίνεται αναφορά ςτο ρόλο τθσ ΕΞΑΕ ωσ
Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ» για δράςεισ που εντάςςονται ςτο Κεματικό Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 «Ενίςχυςθ τθσ
Υροςαρμοςτικότθτασ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και των Επιχειριςεων». Θ αναφορά
περιορίηεται ςε ςτοιχεία που αφοροφν το πλαίςιο λειτουργίασ και οργανωτικισ δομισ του ΕΦΔ,
κακϊσ και ςτθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ εκχϊρθςθσ που διαχειρίηεται. Χτθν παροφςα
φάςθ ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του ζργου του ΕΦΔ βρίςκεται ςε εξζλιξθ.
Χτο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιικθκαν ανά
περιφζρεια, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τουσ, θ ςυςχζτιςι τουσ με τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ
εργαςίασ και κοινωνίασ, ενϊ δίνονται και γενικά ςτοιχεία για τα χαρακτθριςτικά οικονομικά
μεγζκθ τθσ κάκε περιφζρειασ ζτςι ϊςτε να κατανοείται καλφτερα το πεδίο ςτο οποίο
εφαρμόςκθκαν τα προγράμματα.
9
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Πε ςτόχο να αναδειχκεί θ ςυμβολι τθσ Εταιρείασ ςε ενζργειεσ ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ για
ειδικζσ κατθγορίεσ καταρτιηομζνων αναπτφςςονται ςε ξεχωριςτά κεφάλαια, οι δράςεισ κατάρτιςθσ
για ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ (κεφάλαιο τζςςερα) και οι δράςεισ με πόρουσ από το
«Οογαριαςμό για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» (ΟΑΕΞ) (κεφάλαιο πζντε).
Επίςθσ, ξεχωριςτό κεφάλαιο, κεφάλαιο ζξι, αποτελεί θ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςε Ευρωπαϊκά
προγράμματα, τα οποία υλοποιικθκαν από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν
Υρογραμμάτων. Θ ςυμβολι τουσ ςτισ δράςεισ τθσ Εταιρείασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, γιατί
απετζλεςαν πεδίο για τθ μελζτθ, ανάλυςθ και μεταφορά των ευρωπαϊκϊν προτεραιοτιτων ςτθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ, αλλά και ςυνζβαλαν ςτθν πιλοτικι εφαρμογι νζων μεκόδων και
καινοτόμων προςεγγίςεων για τθν κατάρτιςθ και τθν απαςχόλθςθ.
Ψο τεφχοσ ολοκλθρϊνεται με το ζβδομο κεφάλαιο ςτο οποίο γίνεται μια ςυνοπτικι καταγραφι
των δράςεων δθμοςιότθτασ- επικοινωνίασ, τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και των ςυμμετοχϊν τθσ ςε
διάφορα ςυνζδρια, θμερίδεσ και ομάδεσ εργαςίασ κατά τθν τελευταία τριετία. Θ διάχυςθ τθσ
πλθροφορίασ και θ επικοινωνία ηθτθμάτων και προβλθματιςμϊν που αφοροφν τον ευρφτερο χϊρο
τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν αποδοχι και αξιοποίθςθ τθσ
κατάρτιςθσ ωσ ζνα βαςικό μζςο για πλιρθ απαςχόλθςθ και αξιοπρεπι εργαςία, με ςτόχο τθν
κοινωνικι και οικονομικι ζνταξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ.
Υριν ολοκλθρϊςουμε αυτό το ειςαγωγικό μζροσ κα πρζπει να αναφερκοφν δφο ακόμα τομείσ
ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιικθκε θ εταιρεία κατά τθ δεκάχρονθ λειτουργίασ τθσ και αφοροφν
τθν κατάρτιςθ: τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΛΕΞ) και τθ
διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ «LEONARDO DA VINCI». Ζωσ και το 2008, θ Εταιρεία
είχε βάςει του Λδρυτικοφ τθσ νόμου (2956/2001) τθν «αρμοδιότθτα για τθ ςφςταςθ και τθν ευκφνθ
λειτουργίασ των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ», δθλαδι είχε τθν
ευκφνθ υλοποίθςθσ προγραμμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Ωςτόςο, με το ν.
3667/2008, θ αρμοδιότθτα αυτι αςκείται πλζον αποκλειςτικά από τον ΣΑΕΔ. Επίςθσ, ζωσ το 2007,
μια άλλθ ςθμαντικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ ιταν θ διαχείριςθ του προγράμματοσ
«LEONARDO DA VINCI» για τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Ξατάρτιςθ. Πε τθν ζναρξθ του
νζου Ευρωπαϊκοφ Υρογράμματοσ για τθ Δια βίου Πάκθςθ (2007-2013) τθ διαχείριςθ του
προγράμματοσ αυτοφ ανζλαβε το Μδρυμα Ξρατικϊν Ωποτροφιϊν (ΛΞΩ).
Ψο ζργο που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο των ανωτζρω τομζων, είναι εξαιρετικά ςθμαντικό και
αποτελεί το κάκε ζνα αντικείμενο μελζτθσ για ζνα άλλο, μελλοντικό τεφχοσ εργαςίασ.
Ξλείνοντασ, κα πρζπει να επιςθμανκεί, ότι το εγχείρθμα τθσ παροφςασ ζκδοςθσ ξεκίνθςε πριν από
δφο χρόνια περίπου. Χιμερα που ολοκλθρϊνεται, θ αξία τθσ κατάρτιςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ
αναδεικνφεται περιςςότερο από ποτζ ςθμαντικι για τθν αντιμετϊπιςθ των ραγδαίων αλλαγϊν ςτο
εργαςιακό περιβάλλον, αλλά και τθσ βακιάσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ που πλιττει τισ
χϊρεσ του δυτικοφ κόςμου και ιδιαίτερα τθ χϊρα μασ και το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ.
Λοφνιοσ 2011
Χυντονιςτικι Σμάδα Ζκδοςθσ
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 1: ΣΛ ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΧΩΡΕΧΛΗΣΠΕΡΘ
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ
Χτο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςθμαντικοί ςτακμοί ςτθ διαμόρφωςθ των
Ευρωπαϊκϊν και Ελλθνικϊν πολιτικϊν για τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ κατά τθν
τελευταία δεκαετία. Ειδικότερα για τθν Ελλάδα, θ αναφορά περιλαμβάνει και βαςικά ςθμεία των
πολιτικϊν αυτϊν από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 ζτςι ϊςτε να κατανοθκεί καλφτερα το
περιβάλλον τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ ςιμερα.
Βαςικόσ διαχρονικόσ ςτόχοσ των πολιτικϊν αυτϊν είναι θ δθμιουργία ενόσ ανκρϊπινου δυναμικοφ
το οποίο κα εφοδιάηεται, δια βίου, με γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που ανταποκρίνονται ςε
μια «ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ» και ςυμβάλλει ςτθν ανταγωνιςτικότθτα
τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ και κοινωνίασ
1.1.Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ
Σι κατευκφνςεισ των ςφγχρονων ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ τζκθκαν
ςτθ Οιςςαβόνα το Πάρτιο του 2000, κατά τθ Χφνοδο του Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου και αποτζλεςαν
βαςικό άξονα τθσ λεγόμενθσ Χτρατθγικισ τθσ Οιςςαβόνασ. Ζκτοτε ζωσ ςιμερα, θ ευρωπαϊκι
πολιτικι μζνει ςτακερά προςθλωμζνθ ςτο ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηουν θ εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ ςτο ςφγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον και κτίηει βιμα - βιμα τισ προχποκζςεισ για
αποτελεςματικι και ποιοτικι κατάρτιςθ.
Χτο ζκτακτο Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο ςτθ Οιςςαβόνα αποφαςίςτθκε να δοκεί νζα ϊκθςθ ςτισ
κοινοτικζσ πολιτικζσ και να λθφκοφν μακροπρόκεςμα μζτρα, ζτςι ϊςτε θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να
ζχει καταςτεί μζχρι το 2010 θ πλζον ανταγωνιςτικι και παραγωγικι οικονομία ςτον κόςμο, με
περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ και μεγαλφτερθ κοινωνικι ςυνοχι. Για τθν επίτευξθ
του ςτόχου αυτοφ, κεωρικθκε ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ μετάβαςθ ςε μια οικονομία και
κοινωνία βαςιςμζνεσ ςτθ γνϊςθ, ικανζσ να παράγουν αειφόρο οικονομικι ανάπτυξθ, να ςζβονται
το περιβάλλον και να ςυμβάλλουν ςτον εκςυγχρονιςμό του Ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ μοντζλου2.
Χτο πλαίςιο αυτό, τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ αναδείχκθκαν ςε ςθμαντικά
εργαλεία προςαρμογισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ νζεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, για
τθν απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων, τθν ανάπτυξθ νζων προςόντων και γνϊςεων. Επιπρόςκετα,
τονίςτθκε ότι είναι απαραίτθτθ θ χάραξθ, ανοικτϊν ςε όλουσ, ςτρατθγικϊν δια βίου μάκθςθσ ςτο
χϊρο εργαςίασ και ιδιαίτερα για τουσ ανειδίκευτουσ και τουσ μεγαλφτερουσ ςε θλικία
εργαηομζνουσ.
Το Μάρτιο του 2001, ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Στοκχόλμθσ, δόκθκαν οι ςτρατθγικζσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ανάπτυξθ μεκόδων προκειμζνου να επιτευχκοφν ςτακερζσ
μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ Οιςςαβόνασ και να δθμιουργθκοφν
περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ. Ξομβικό ςθμείο ςτθν κατεφκυνςθ αυτι αναδείχκθκε
και πάλι το «κεφάλαιο» «εκπαίδευςη, κατάρτιςη, δεξιότητεσ», για το οποίο το Χυμβοφλιο ζκεςε
ωσ προτεραιότθτα τθ βελτίωςθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων και γνϊςεων ςτισ Ψεχνολογίεσ των
Υλθροφοριϊν και των Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ). «Η προτεραιότθτα αυτι ςυμπεριλαμβάνει τισ
εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ και τθ δια βίου μάκθςθ».3
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Χτο ίδιο πνεφμα, κατά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο τθσ Βαρκελϊνθσ, το 2002 αποφαςίςκθκαν
δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθ χριςθ και ςτθν εξοικείωςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ τθσ
κινθτικότθτασ των ςπουδαςτϊν, των εργαηομζνων και των επιςτθμόνων ςτθν Εςωτερικι Αγορά.
Ειδικότερα το Χυμβοφλιο «Εκπαίδευςθ», από κοινοφ με τθν Επιτροπι, πρότεινε λεπτομερζσ
πρόγραμμα, ςχετικά με τουσ ςτόχουσ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ευρϊπθ
(Επίςθμθ Εφθμερίδα C142/01, 14.06.2002), ςτο οποίο περιλαμβάνονταν, μεταξφ άλλων4:



θ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ εκπαιδευτικϊν και εκπαιδευτϊν, μζςω τθσ
αρχικισ κατάρτιςθσ και τθσ ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ,



θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ και θ επίςθμθ πιςτοποίθςθ βαςικϊν
δεξιοτιτων, προκειμζνου να διευκολφνεται θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και να
επιτυγχάνεται θ απαςχολθςιμότθτα,



θ εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ όλων, ςτισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ
επικοινωνίασ,



θ δθμιουργία ανοικτοφ και ελκυςτικότερου περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, τόςο εντόσ όςο και
εκτόσ των επίςθμων ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ,



θ ενίςχυςθ των δεςμϊν με τον κόςμο τθσ εργαςίασ και τθσ ζρευνασ, κακϊσ και με τθν
ευρφτερθ κοινωνία,



θ αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ και των ανταλλαγϊν και θ διευκόλυνςθ τθσ πιςτοποίθςθσ και
αναγνϊριςθσ των ικανοτιτων, γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκτϊνται κατά τθ διάρκεια
των περιόδων κινθτικότθτασ,



θ ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ.

Θ ςθμαςία τθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ, ςτισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθν απαςχόλθςθ,
τονίςκθκε ακόμα περιςςότερο με τθ Διακιρυξθ τθσ Ξοπεγχάγθσ το 2002 (Copenhagen declaration
2002), όπου τζκθκαν οι βάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ
ανάπτυξθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, με τθν ενεργό ςυμμετοχι των
κυβερνιςεων, των κοινωνικϊν εταίρων και των ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων5.
Βαςικζσ προτεραιότθτεσ, που τζκθκαν ςτθν κατεφκυνςθ αυτι ιταν:
H ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
με τρόπο ϊςτε αναδειχκεί το Ευρωπαϊκό προφίλ τθσ ςτο διεκνζσ περιβάλλον και να
αναγνωριςκεί θ Ευρϊπθ ωσ ςθμείο αναφοράσ για εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενουσ.
H διαφάνεια, θ πλθροφόρθςθ, ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και θ ςυμβουλευτικι
ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αναγνϊριςθ
των δεξιοτιτων και ικανοτιτων.
H αναγνϊριςθ τθσ άτυπθσ και τυπικισ εκπαίδευςθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ κοινϊν μεκόδων
και εργαλείων.
H προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ.
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Ωςτόςο, το 2005 o ενδιάμεςοσ απολογιςμόσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Οιςαβόνασ και ιδίωσ τα
αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ δεν ιταν ιδιαίτερα ενκαρρυντικά.
Θ Επιτροπι βαςιηόμενθ ςτθν ζκκεςθ τθσ ομάδασ υψθλοφ επιπζδου με τίτλο: «Η αντιμετϊπιςθ των
προκλιςεων: θ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ» (Ροζμβριοσ
2004)6, κα προβεί ςε επανεξζταςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν απαςχόλθςθ με ςτόχο τθ
δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερθσ ποιότθτασ κζςεων εργαςίασ, προτείνοντασ, μεταξφ
άλλων:



βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ προςαρμογισ των εργαηομζνων και των επιχειριςεων και αφξθςθ
τθσ ευελιξίασ των αγορϊν εργαςίασ προκειμζνου να μπορζςει θ Ευρϊπθ να προςαρμοςτεί
ςτισ αναδιαρκρϊςεισ και ςτθν εξζλιξθ των αγορϊν. Χτο πλαίςιο αυτό, κρίκθκε ότι θ
απλοφςτευςθ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων κα διευκολφνει τθν
κινθτικότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και ωσ εκ τοφτου τα
κράτθ μζλθ κα πρζπει να καταργιςουν το ταχφτερο δυνατό όλουσ τουσ ςχετικοφσ
περιοριςμοφσ.



μεγαλφτερθ επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και
των δεξιοτιτων. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι θ Επιτροπι προβλζπει τθν ζγκριςθ κοινοτικοφ
προγράμματοσ για τθ δια βίου εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και τα κράτθ μζλθ επιφορτίηονται
να παρουςιάςουν, τθν εκνικι ςτρατθγικι τουσ για τθ δια βίου μάκθςθ το 2006. 7.

Ψο αποτζλεςμα των πρωτοβουλιϊν αυτϊν αποτυπϊνεται ςτο κείμενο ςυμπεραςμάτων τθσ
προεδρίασ του εαρινοφ Ευρωπαϊκοφ Χυμβουλίου το Μάρτιο του 2006 ςτισ Βρυξζλλεσ ςτο οποίο
αναφζρεται ότι:
Η εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ αποτελοφν κρίςιμουσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ του μακροπρόκεςμου
δυναμικοφ τθσ ΕΕ για ανταγωνιςτικότθτα αλλά και κοινωνικι ςυνοχι. Είναι ουςιϊδθσ θ αναηιτθςθ
αριςτείασ και καινοτομίασ ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ειδικότερα μζςω
καλφτερων δεςμϊν μεταξφ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ζρευνασ και των επιχειριςεων. (…) Οι
εκνικζσ ςτρατθγικζσ τθσ δια βίου μάκθςθσ κα πρζπει να παρζχουν ςε όλουσ τουσ πολίτεσ τισ
ικανότθτεσ και τα τυπικά προςόντα που ζχουν ανάγκθ, με όλο και μεγαλφτερθ ςυνδρομι ςε
κοινοτικό επίπεδο από εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτιςθσ όπωσ το Erasmus
και το Leonardo. Για τθ ςτιριξθ τθσ μεγαλφτερθσ κινθτικότθτασ και μιασ αποτελεςματικισ αγοράσ
εργαςίασ, κα πρζπει να επιτευχκεί πρόοδοσ ωσ προσ τθ δθμιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Προςόντων (ΕΠΠ)(…). Οι επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν κατάρτιςθ παράγουν υψθλζσ
αποδόςεισ που υπερκαλφπτουν το κόςτοσ και υπερβαίνουν τον ορίηοντα του 2010. Οι επενδφςεισ
πρζπει να ςτοχεφουν τισ περιοχζσ όπου οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ αποδόςεισ είναι υψθλζσ. Η
εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ οφείλουν να καταλαμβάνουν κεντρικι κζςθ ςτο κεματολόγιο
μεταρρυκμίςεων τθσ Λιςςαβόνασ. Στο πλαίςιο αυτό, ςθμαντικό ρόλο κα διαδραματίςει το
πρόγραμμα τθσ διά βίου μάκθςθσ 2007-2013.8
Δφο χρόνια αργότερα, το 2008, ςτο Μπορντϊ ο απολογιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, των
Ευρωπαίων Ξοινωνικϊν Εταίρων και των Ευρωπαίων Ωπουργϊν Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Ξατάρτιςθσ, ςχετικά με τθν πρόοδο ςτον τομζα αυτό, ιταν ιδιαίτερα κετικόσ. Τπωσ αναφζρεται
ςτο ςχετικό ανακοινωκζν (Bordeaux Communiqué, 2008)9, από τθ διακιρυξθ τθσ Ξοπεγχάγθσ ζωσ
του Ππορντϊ δθμιουργικθκαν, ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινά εργαλεία, για τθν αναγνϊριςθ,
γνϊςεων, δεξιοτιτων, ικανοτιτων, τθσ άτυπθσ και τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, ενϊ βελτιϊκθκε
ςθμαντικά θ ποιότθτα των ςυςτθμάτων κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ και θ ςυνεργαςία μεταξφ των
κρατϊν μελϊν ςτον τομζα αυτό.
13

Ξεφάλαιο 1: Σι ςφγχρονεσ πολιτικζσ για τθν Χυνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ ςτθν Ευρϊπθ και
ςτθν Ελλάδα |

Πεταξφ αυτϊν των κοινϊν εργαλείων, κυρίαρχθ κζςθ ζχουν:

Ψο Europass, το «διαβατιριο» - θ ταυτότθτα των δεξιοτιτων και των προςόντων του
ευρωπαίου πολίτθ.
Θ κακιζρωςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (European
Qualification Framework (EQF), που δθμιουργεί μια βάςθ ςφγκριςθσ των
επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκτιοφνται ςτα διαφορετικά ςυςτιματα
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.
Θ κακιζρωςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Ριςτωτικϊν Μονάδων
(European Credit for VET) (ECVET), για τθ ςυγκζντρωςθ και τθ μεταφορά πιςτωτικϊν
μονάδων ςτο οποίο αποτυπϊνονται τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ των ατόμων ςτα
διαφορετικά μακθςιακά περιβάλλοντα και κυρίωσ ςτα διαφορετικά ςυςτιματα αρχικισ
και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ1.
Θ δθμιουργία ευρωπαϊκϊν δικτφων, θ διεξαγωγι πιλοτικϊν μελετϊν και ερευνϊν, κ.ά.
Ψαυτόχρονα, διατυπϊκθκαν τζςςερεισ ςθμαντικζσ προτεραιότθτεσ και δράςεισ ζωσ το 2010:



Υεραιτζρω ανάπτυξθ των εργαλείων για τθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.



Ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ των ςυςτθμάτων επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.



Βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ κατάρτιςθσ και αγοράσ εργαςίασ.



Ενδυνάμωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ.

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ, αναφζρεται ότι όλοι οι πολίτεσ των κρατϊν
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να αποκτιςουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ και να
εκςυγχρονίηουν ςυνζχεια εκείνεσ που κατζχουν, μζςω τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ,
μιασ και ζνασ από τουσ απϊτερουσ ςκοποφσ των κρατϊν μελϊν είναι να «καταρτίςουν, ζωσ το
2010, εθνικά πλαίςια απόκτηςησ επαγγελματικών προςόντων ευθυγραμμιςμζνα με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα».
Χτρατθγικι που επιβεβαιϊκθκε, πρόςφατα με τα ςυμπεράςματα του «Χυμβουλίου για το ρόλο τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ ςτθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» (2011/C 70/01).
Χυγκεκριμζνα ςτο ανωτζρω κείμενο ςυμπεραςμάτων επιβεβαιϊνεται θ κατεφκυνςθ ότι «Η
εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ
ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, ιδίωσ
παρζχοντασ ςτουσ πολίτεσ τισ δεξιότθτεσ και τα προςόντα που χρειάηονται θ ευρωπαϊκι οικονομία
και θ ευρωπαϊκι κοινωνία για να παραμείνουν ανταγωνιςτικζσ και καινοτόμοι, αλλά και
ςυμβάλλοντασ ςτθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ζνταξθσ».10
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1.2. Ελλθνικζσ Ρολιτικζσ
Χτθν Ελλάδα, όπωσ και ςτισ άλλεσ χϊρεσ, μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ Χυνεχιηόμενθ
Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ και θ Δια βίου μάκθςθ, κα αναδειχκοφν βαςικά εργαλεία των πολιτικϊν
απαςχόλθςθσ και αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 90. Για
αυτό το λόγο αλλά και για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του περιβάλλοντοσ τθσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ ςτθ χϊρα μασ, κεωρικθκε ςκόπιμθ, μια ςφντομθ αναφορά ςε κάποια χαρακτθριςτικά
ςτοιχεία τθσ περιόδου αυτισ.
Εναρμονιηόμενθ με τθν Ευρωπαϊκι πολιτικι, θ Ελλάδα, κα εφαρμόςει από τθ δεκαετία του ‘90 τα
προγράμματα κατάρτιςθσ, για να μεταβεί από πακθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ ςε ενεργθτικζσ
πολιτικζσ. Πε κινθτιρια δφναμθ τα κονδφλια από τα Ξοινοτικά Υλαίςια Χτιριξθσ (ΞΥΧ) και κυρίωσ
των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων (Ε.Υ.) που αφοροφν το ανκρϊπινο δυναμικό, υπό τθν
εποπτεία δφο κυρίωσ Ωπουργείων, του Ωπουργείου Υαιδείασ και του Ωπουργείου
Απαςχόλθςθσ/Εργαςίασ, κα αναπτυχκεί μια διακριτι πολιτικι για τθ ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ και
δια βίου μάκθςθ ςτθ χϊρα. Ειδικότερα, τα κονδφλια του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου (ΕΞΨ),
το οποίο είναι ζνα από τα Διαρκρωτικά Ψαμεία αρμόδιο για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.) απετζλεςαν και αποτελοφν βαςικι πθγι χρθματοδότθςθσ για τθν
εφαρμογι των Ελλθνικϊν Χχεδίων Δράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ (ΕΧΔΑ) και τθν Ξοινωνικι
Ενςωμάτωςθ. Ωπενκυμίηεται ότι το Α’ ΞΥΧ ξεκίνθςε τθν εφαρμογι του το 1989, (ουςιαςτικά το
1991). Πε τθν ολοκλιρωςι του το 1994, ζνα Β’ ΞΥΧ ςυμφωνικθκε για τθ χρονικι περίοδο 199499.11
Χτο πλαίςιο αυτό δθμιουργοφνται το 1992, τα Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΛΕΚ)12,
ιδιωτικά και δθμόςια, για τθν παροχι αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςε μεταδευτεροβάκμιο
επίπεδο, εποπτευόμενα από τον "Σργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ"
(Σ.Ε.Ε.Ξ.), του Ωπουργείου Υαιδείασ και ενταςςόμενα ςτθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ.
Ψθν ίδια περίοδο, για τθν παροχι ςυνεχιηόμενθσ και μθ τυπικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε
ανζργουσ και ςε εργαηόμενουσ, δθμιουργοφνται, από δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, κακϊσ και
τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) τα οποία υπάγονται ςτο
Ωπουργείο Εργαςίασ.
Υαράλλθλα, για τθν υποςτιριξθ του κατεξοχιν αρμόδιου δθμόςιου φορζα για τθν απαςχόλθςθ,
του Σργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΣΑΕΔ), ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι,
εκνικισ πολιτικισ Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ ςτα κζντρα και του φορείσ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ιδρφεται το 199413 το «Εκνικό Κζντρο Επαγγελματιςμοφ
Ρροςανατολιςμοφ» (ΕΚΕΡ).
Επίςθσ, με το Νόμο 2434/96, «Πζτρα πολιτικισ για τθν απαςχόλθςθ και τθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και άλλεσ διατάξεισ»14 δθμιουργικθκε ζνασ ειδικόσ Οογαριαςμόσ για
τθν Απαςχόλθςθ και τθν Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ (ΛΑΕΚ), ζνα από τα πιο ςθμαντικά κονδφλια
για τθν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Σι πθγζσ του ΟΑΕΞ,
προζρχονται, από ειςφορζσ των εργοδοτϊν και των εργαηομζνων, ςε ποςοςτό 0,45% του
ςυνολικοφ μιςκοφ κάκε εργαηόμενου. Ψα ποςά αυτά ςυγκεντρϊνονται από το Μδρυμα Ξοινωνικϊν
Αςφαλίςεων (ΛΞΑ).
Ψο 1997 για τον κακοριςμό των όρων και προχποκζςεων λειτουργίασ των ΞΕΞ (κτιριακι υποδομι,
εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό, υλικοτεχνικι υποδομι, προγράμματα κατάρτιςθσ),
ιδρφεται, υπό τθν εποπτεία του Ωπουργείου Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, το Εκνικό
15
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Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και Συνοδευτικϊν
Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν (ΕΚΕΡΛΣ)15. Πε το Ρόμο 3385/200516 το Ξζντρο μετονομάςκθκε ςε
«Εκνικό Ξζντρο Υιςτοποίθςθσ Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ». Ψο Ε.ΞΕ.ΥΛΧ. ζγινε ζτςι,
ο επίςθμοσ εκνικόσ φορζασ για τθν ανάπτυξθ, εφαρμογι και παρακολοφκθςθ ενόσ
ολοκλθρωμζνου Εκνικοφ Χυςτιματοσ Υιςτοποίθςθσ τθσ Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ
Ξατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα. Χιμερα, το ΕΞΕΥΛΧ, εποπτεφεται από τθν Ωπουργό Υαιδείασ Δια Βίου
Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων και ζχει διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια.
Πια άλλθ ςθμαντικι προςπάκεια, ςτθν κατεφκυνςθ ρφκμιςθσ του τοπίου τθσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90 και αρχζσ του 2000, ιταν ο διαχωριςμόσ
φορζων ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των
προγραμμάτων ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Πε το ν. 2874/2000, άρ.1917
ςυγχωνεφονται το Εκνικό Λνςτιτοφτο Εργαςίασ (ΕΛΕ) και το Εκνικό Υαρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ
(ΕΥΑ) που είχαν ιδρυκεί το 1993 και το 1986 αντίςτοιχα Σι φορείσ αυτοί είχαν ωσ αντικείμενο τθ
διεξαγωγι ερευνϊν και τθν παροχι πλθροφόρθςθσ για ηθτιματα απαςχόλθςθσ και κατάρτιςθσ ςε
Ωπουργεία και άλλουσ οργανιςμοφσ που διαχειρίηονταν και εφάρμοηαν προγράμματα
ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ. Επιπλζον, είχαν οριςκεί εκνικοί φορείσ για τθ διαχείριςθ δφο
κοινοτικϊν προγραμμάτων, του Leonardo da Vinci από το ΕΛΕ και τθσ κοινοτικισ πρωτοβουλίασ
Αdapt από το ΕΥΑ. Σ νζοσ φορζασ που προκφπτει ζχει τθν επωνυμία Εκνικό Υαρατθρθτιριο
Απαςχόλθςθσ (ΕΥΑ).
Πε το πζραςμα ςτον 21ο αιϊνα και τθν ζναρξθ του Γ’ ΞΥΧ, 2000-2006, οι εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ
ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κα προςπακιςουν να ακολουκιςουν τισ αλλαγζσ που
δρομολογοφνται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ Οιςςαβόνασ. Χτθν
κατεφκυνςθ αυτι, εντάςςεται και θ αναδιάρκρωςθ των υπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ. Πε το ν.
2956/200118, για τθν «Αναδιοργάνωςθ του ΣΑΕΔ και άλλεσ Διατάξεισ» κα δθμιουργθκοφν τρείσ
νζεσ εταιρείεσ με εξειδικευμζνα αντικείμενα, και ςυγκεκριμζνα:



Ψο Ραρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ Ερευνθτικι Ρλθροφορικι Α.Ε. (ΡΑΕΡ) «για τθν
εκπόνθςθ ερευνϊν και μελετϊν για τθν αγορά εργαςίασ και παροχι υπθρεςιϊν
ολοκλθρωμζνων λφςεων για τθν μθχανογράφθςθ και ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ των
δράςεων που αναπτφςςει ο Σ.Α.Ε.Δ. και οι κυγατρικζσ του».



Ψθν «Επαγγελματικι Κατάρτιςθ Α.Ε.», για τθν παροχι αρχικισ, ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και δια βίου μάκθςθσ ςε εργαηόμενο και άνεργο ανκρϊπινο
δυναμικό



Ψα Κζντρα Ρροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ (ΚΡΑ), για τθν παροχι εξατομικευμζνων
υπθρεςιϊν ςε ανζργουσ και επιχειριςεισ.(θ εταιρεία αυτι δεν ςυςτάκθκε τελικά).

Χτα τζλθ του 2003, οι αρμόδιοι φορείσ λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ
«Χυνκικθσ τθσ Οιςςαβόνασ» κεςμοκετοφν, με το ν.3191 το Εκνικό Σφςτθμα Σφνδεςθσ τθσ Αρχικισ
και Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και Εκπαίδευςθσ με τθν Απαςχόλθςθ (ΕΣΣΕΕΚΑ)
για τθ «(…) ζτςι ϊςτε α. να ικανοποιοφνται οι προςωπικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ των ατόμων ςε
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, β. να καλφπτονται οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ με επαγγελματικά
ςτελζχθ των ηθτοφμενων ειδικοτιτων και εξειδικεφςεων, με τα κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό
προςόντα (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ).» (ςελ 4498)19. Χτο πλαίςιο του ΕΧΧΕΕΞΑ λειτουργοφν
και διαςυνδζονται το Χφςτθμα τθσ Ζρευνασ των Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ, το Χφςτθμα
Ψεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, το Χφςτθμα Αρχικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, το
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Χφςτθμα Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, το Χφςτθμα Υιςτοποίθςθσ τθσ
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ και των Επαγγελματικϊν Υροςόντων και το Χφςτθμα Χυμβουλευτικισ,
Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ και Χφνδεςθσ με τθν Αγορά Εργαςίασ.
Οίγο αργότερα, για τθν εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ με τθν ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ δια βίου
μάκθςθ, ψθφίηεται ο ν. 3369/2005, με τον οποίο γίνεται προςπάκεια νομοκετικισ ρφκμιςθσ για τθ
«ςυςτθματοποίθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ»20 και ςυμπλιρωςθσ των ςχετικϊν διατάξεων του ν.
3191/2003 που αφορά το «Εκνικό Χφςτθμα Χφνδεςθσ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Ξατάρτιςθσ με τθν Απαςχόλθςθ». Χυγκεκριμζνα, ο νόμοσ αυτόσ προζβλεπε τουσ φορείσ παροχισ
δια βίου εκπαίδευςθσ και δια βίου κατάρτιςθσ, επιςθμαίνοντασ ότι θ πιςτοποίθςθ των
επαγγελματικϊν περιγραμμάτων είναι θ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ πιςτοποιθμζνων
προγραμμάτων δια βίου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Επίςθσ, όριηε ότι τα προγράμματα δια βίου
κατάρτιςθσ κα οδθγοφν ςτθν απονομι διαφορετικϊν πιςτοποιθτικϊν ανάλογα με τθ διάρκεια τουσ
και ςυγκεκριμζνα μζχρι 75 ϊρεσ λαμβάνεται το Υιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ και μζχρι 250 ϊρεσ το
πιςτοποιθτικό δια βίου εκπαίδευςθσ.
Χτουσ ανωτζρω νόμουσ δίνονται και οι οριςμοί για τα ςυςτιματα αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κακϊσ και για το ςφςτθμα τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.
Χφμφωνα με
τουσ
οριςμοφσ
αυτοφσ: ςτο Σφςτθμα Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
προςφζρονται
ςτουσ
καταρτιηόμενουσ
βαςικζσ επαγγελματικζσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ ςε ειδικότθτεσ ι εξειδικεφςεισ με ςτόχο τθν ζνταξθ, επανζνταξθ, επαγγελματικι
κινθτικότθτα και εξζλιξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και τθν
επαγγελματικι
ανζλιξι του.
Φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν
αρχικισ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα είναι τα Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Λ.Ε.Ξ.)
που υπάγονται
ςτθν αρμοδιότθτα του
Σργανιςμοφ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και
Ξατάρτιςθσ (Σ.Ε.Ε.Ξ.) του Ωπουργείου Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων.
Ψο Σφςτθμα Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου
μάκθςθσ και αποςκοπεί ςτθν κατάρτιςθ ι και επανακατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ θ
οποία ςυμπλθρϊνει, εκςυγχρονίηει ι και αναβακμίηει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν
από τα άλλα ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ι και από επαγγελματικι
εμπειρία με ςτόχουσ τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθ διαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ,
τθν επαγγελματικι ανζλιξθ και τθν προςωπικι ανάπτυξθ. Φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν
Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ είναι τα Ξζντρα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Ξ.Ε.Ξ.)
που δραςτθριοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνα κεματικά πεδία, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο κεςμικό
πλαίςιο περί πιςτοποίθςισ τουσ (άρκρο 3 τθσ με αρ. οικ. 110327/2005 κοινισ υπουργικισ
απόφαςθσ) 21 και ςυγκεκριμζνα αφοροφν ςτα εξισ επαγγζλματα: περιβάλλοντοσ, υγείασ και
πρόνοιασ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ, ΠΠΕ και επικοινωνιϊν, παιδαγωγικά, οικονομίασ και
διοίκθςθσ, πλθροφορικισ, τουριςτικά και παροχισ υπθρεςιϊν, αγροτικά, τεχνικά και μεταφορϊν.
Ψα Ξ.Ε.Ξ. ςυνιςτϊνται από νομικό πρόςωπο και μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείσ (κερδοςκοπικοί ι
μθ) ι δθμόςιοι φορείσ παροχισ ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ. Αρμόδιοσ φορζασ για τθν πιςτοποίθςθ
των Ξ.Ε.Ξ. είναι, όπωσ προαναφζρκθκε, το Εκνικό Ξζντρο Υιςτοποίθςθσ Χυνεχιηόμενθσ
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Ε.ΞΕ.ΥΛΧ.).
Χε ςυνζχεια των ανωτζρω κα εκδοκεί το 2005, θ Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ (ΞΩΑ) Ωπ. Σικονομίασ
και Απαςχόλθςθσ, υπ’ αρικμ 113708/30-12-2005, για το «Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ Ρρογραμμάτων,
Γνϊςεων, Δεξιοτιτων και Λκανοτιτων», ςτθν οποία τίκενται ωσ ςτόχοι (άρκρο 1):
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 «Η βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ κακϊσ
και θ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ των ανζργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ςτθν
απαςχόλθςθ.
 Η ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και θ ςτενότερθ
ςφνδεςι τθσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
 Η διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου κατάρτιςθσ»22
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ΞΩΑ, κα πρζπει να υπάρξει άμεςθ
ςφνδεςθ του περιεχομζνου των προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τα αντίςτοιχα
επαγγελματικά περιγράμματα, κεςμοκζτθςθ μεκόδων, προδιαγραφϊν και κριτθρίων αξιολόγθςθσ
των προγραμμάτων δια βίου κατάρτιςθσ, ανάπτυξθ διαδικαςιϊν και εργαλείων πιςτοποίθςθσ
γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, ενίςχυςθ του ρόλου των κοινωνικϊν εταίρων ςτο ςφςτθμα
τθσ δια βίου κατάρτιςθσ.
Επίςθσ, για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, εκδίδεται το 2005, θ ΞΩΑ 113172/2005, των Ωπουργϊν Σικονομίασ και
Σικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ, ςχετικά με το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων
θ οποία τροποποιείται το 2006, με τθν Ξ.Ω.Α. 113613/9.11.200623. Ψα ςφςτθμα αυτό προβλζπει ότι
οι υποψιφιοι εκπαιδευτζσ οι οποίοι επικυμοφν να διδάξουν ςε Ξζντρα Χυνεχιηόμενθσ
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ, κα πρζπει να ενταχκοφν ςτα μθτρϊα του ΕΞΕΥΛΧ.
Σι προςπάκειεσ και τα βιματα, ςφγκλιςθσ ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πολιτικϊν, για τθ δθμιουργία
ενόσ κοινοφ Ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αναγνϊριςθσ Γνϊςεων Δεξιοτιτων και Λκανοτιτων, κακϊσ και θ
περαιτζρω ςυςτθματοποίθςθ και ςφνδεςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθν απαςχόλθςθ, κα
εντακοφν από το 2006 και κα αποτυπωκοφν ςτθν ΞΩΑ υπϋ αρικμ. 110998/8-5-2006 για τθν
«Ριςτοποίθςθ Επαγγελματικϊν Ρεριγραμμάτων»24. Χυγκεκριμζνα, ο ςτόχοσ τθσ πιςτοποίθςθσ
των επαγγελματικϊν περιγραμμάτων είναι, ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ ΞΩΑ θ «άμεςθ ςφνδεςθ
του περιεχομζνου των προγραμμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τα
αντίςτοιχα επαγγελματικά περιγράμματα.(…). Η ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ και θ ςτενότερθ ςφνδεςθ τθσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Η βελτίωςθ των
επαγγελματικϊν προςόντων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ κακϊσ και θ διευκόλυνςθ τθσ
ζνταξθσ των ανζργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ςτθν απαςχόλθςθ. Η ενίςχυςθ του
ρόλου των κοινωνικϊν εταίρων ςτο ςφςτθμα τθσ δια βίου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Η
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςτο
πλαίςιο τθσ δια-βίου επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ».
Πε το ν.3577 του 200725, ο οποίοσ ζχει τίτλο «Δθμιουργία Φορζα Διαχείριςθσ Σλοκλθρωμζνου
Υρογράμματοσ Δια βίου Πάκθςθσ, ρφκμιςθ κεμάτων ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ και φορζων
εποπτείασ Ωπουργείου Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και άλλεσ διατάξεισ» ιδρφεται υπό τθν
εποπτεία του Ωπουργοφ Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, Σργανιςμόσ Διαχείριςθσ
Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων με τθν επωνυμία «Σόλων», πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου, με ζδρα τθν
Ακινα. Αποςτολι του Σργανιςμοφ είναι να λειτουργεί ωσ Εκνικό Γραφείο (Εκνικι Πονάδα
Χυντονιςμοφ), για το Σλοκλθρωμζνο Υρόγραμμα Δια βίου Πάκθςθσ 2007−2013 ςφμφωνα με το
άρκρο 6 τθσ υπ’ αρικμ. 1720/2006 απόφαςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου
και το άρκρο 2 τθσ υπ’ αρικμ. 1807/2007 απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Τπωσ προαναφζρκθκε, ςθμαντικό ρόλο ςτθν εφαρμογι των πολιτικϊν για τθν κατάρτιςθ και τθ
δια βίου μάκθςθ ζχουν τα Ξοινοτικά Υλαίςια Χτιριξθσ. Ξατά τθν περίοδο 2007-2013, κακοριςτικι
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είναι θ ςυμβολι του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ)26 το οποίο αποτελεί
βαςικό εργαλείο εφαρμογισ και ςυγχρθματοδότθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και δια βίου
μάκθςθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ χϊρασ. Αξίηει να αναφερκεί ότι ςτον τομζα τθσ
Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ το ΕΧΥΑ ζχει, ωσ κφριουσ ςτόχουσ:



αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ,



αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, ενίςχυςθ του
ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ,



μεταρρυκμίςεισ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ϊςτε θ δια βίου μάκθςθ να καταςτεί
πραγματικότθτα για όλουσ,



αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, επιτάχυνςθ των ρυκμϊν ζνταξθσ των νζων
τεχνολογιϊν, αναδόμθςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε διάφορουσ τομείσ,



επζκταςθ των Χχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, των Ξζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και του
Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου και ενίςχυςθ των Λνςτιτοφτων Δια Βίου Εκπαίδευςθσ,
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και ενιςχυμζνθ διδαςκαλία των μειονοτιτων”.

Ειδικότερα, με τισ εκνικζσ πολιτικζσ για τθν κατάρτιςθ, κα πρζπει να υπογραμμίςουμε τισ
αναφορζσ που γίνονται ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 27
Κεματικόσ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 2, Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 2.1, 2.2 και 2.3: «Ενίςχυςθ τθσ
Ρροςαρμοςτικότθτασ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και των Επιχειριςεων» όπου:



τονίηεται ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων α) ςτθ διαμόρφωςθ δράςεων δια βίου μάκθςθσ
που κα ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των επιχειριςεων, β) ςτθ διερεφνθςθ
και καταγραφι των αναγκϊν και των τάςεων τθσ αγοράσ εργαςίασ, κακϊσ και ςτθ
γενικότερθ διαχείριςθ των αλλαγϊν ςτον εργαςιακό χϊρο.



καταγράφονται, ωσ βαςικζσ δράςεισ μεταξφ άλλων α) θ «Υιςτοποίθςθ πρότερθσ μάκθςθσ
και επαγγελματικισ εμπειρίασ» με ςτόχο τθν αναγνϊριςθ και πιςτοποίθςθ πρότερθσ
μάκθςθσ ανεξαρτιτωσ του τρόπου μζςω του οποίου αποκτικθκε (εκπαίδευςθ, τυπικι και
άτυπθ κατάρτιςθ, ανεπίςθμθ μάκθςθ), β) θ «Ανάπτυξθ μακθςιακϊν εργαλείων για
εργαηομζνουσ», με ςτόχο τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων εργαλείων για τα προγράμματα
ενδοεπιχειρθςιακισ κατάρτιςθσ, για τθν αναβάκμιςθ των γενικϊν δεξιοτιτων ςε κζματα
που ςχετίηονται με τθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν ΨΥΕ και με τθ χριςθ ςφγχρονων
εργαλείων και τεχνικϊν εκμάκθςθσ, κακϊσ και ςτθ δθμιουργία κινιτρων για επενδφςεισ ςε
μακθςιακά εργαλεία για τθ ςυνεχι βελτίωςθ των δεξιοτιτων και τθν αντιμετϊπιςθ του
ψθφιακοφ χάςματοσ και του τεχνολογικοφ αποκλειςμοφ.

Επιπρόςκετα, ςτο ίδιο Ε.Υ. και ςτο Κεματικό Άξονα Υροτεραιότθτασ 4, ο οποίοσ ςτόχο ζχει τθν
«Υλιρθ ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων ευκαιριϊν»
δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ: α) ςτισ ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι
Σλοκλθρωμζνου Χυςτιματοσ για τον κακοριςμό των αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ και β) τθν
ανάπτυξθ και εφαρμογι Χυςτιματοσ Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ, με ςτόχο το
«ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων για τθν κατάρτιςθ ι επανακατάρτιςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ οποία ςυμπλθρϊνει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν από τα
άλλα Χυςτιματα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ ι και από επαγγελματικι εμπειρία,
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με ςτόχουσ τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθ διαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ και τθν επαγγελματικι
ανζλιξθ. Χε αυτό το ςφςτθμα αναφζρονται ωσ βαςικζσ λειτουργίεσ 28:



θ ανάπτυξθ «Εκνικοφ Χυςτιματοσ» για τθν Υιςτοποίθςθ Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων,
που αφορά τθ Χυνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ,



θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ «πλαιςίου» προγράμματοσ για κάκε
επαγγελματικό περίγραμμα,



θ αδειοδότθςθ και πιςτοποίθςθ δομϊν και φορζων τθσ ΧΕΞ,



θ αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευτϊν
ΧΕΞ και



θ πιςτοποίθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων - Υιςτοποίθςθ Υροςόντων.

Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνοπτικισ περιγραφισ του περιβάλλοντοσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθ, μζςα ςτο οποίο δθμιουργικθκε και λειτουργεί θ «Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ Α.Ε.» κα πρζπει να αναφερκεί και ο πρόςφατα ψθφιςκείσ νόμοσ 3879/201029
«Ανάπτυξθ δια βίου μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ». Χκοπόσ του νόμου αυτοφ είναι «θ ανάπτυξθ
τθσ δια βίου μάκθςθσ, μζςω τθσ αναγνϊριςθσ εναλλακτικϊν εκπαιδευτικϊν διαδρομϊν, τθσ
δικτφωςθσ των φορζων δια βίου μάκθςθσ και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ διαφάνειασ και τθσ ποιότθτασ,
ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ διαςφνδεςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ με τθν απαςχόλθςθ, θ
διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ των ατόμων». Θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των
ενθλίκων ςε ενζργειεσ δια βίου μάκθςθσ ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτθ «κοινωνία τθσ
γνϊςθσ» αλλά και ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ παραμζνει βαςικι και κεμελιϊδθσ επιδίωξθ,
ακόμα δε περιςςότερο ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ αυτι που διανφουμε ςιμερα.
Υεριςςότερα για τουσ φορείσ που δρουν ςτο χϊρο τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Ξατάρτιςθσ, Απαςχόλθςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Υόρων ςτθν Ελλάδα, αναφζρονται ςτο
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 2: Φορείσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, Απαςχόλθςθσ και
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Υόρων.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 2: ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΑΛ ΕΦΓΣ ΕΞΑΕ
2.1. Ρλαίςιο λειτουργίασ
2.1.1. Ρομικό Υλαίςιο, λειτουργία και ζργο ΕΞΑΕ
Θ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.» (ΕΞΑΕ) είναι ανϊνυμθ εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα
λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, από το 2007 ζχει ωσ μοναδικό μζτοχο το Ωπουργείο
Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ (Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ) και
τελεί υπό τθν εποπτεία του Ωπουργοφ Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ. Ωσ ανϊνυμθ
εταιρεία, διοικείται από 12μελζσ Δ.Χ που απαρτίηεται από εμπειρογνϊμονεσ του Ωπουργείου και
μζλθ των κοινωνικϊν εταίρων, Υρόεδροσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ορίηεται ο εκάςτοτε
Διοικθτισ του ΣΑΕΔ και Διευκφνων Χφμβουλοσ ορίηεται με απόφαςθ του αρμόδιου Ωπουργοφ.
H ΕΞΑΕ ιδρφκθκε ωσ κυγατρικι εταιρεία του Σργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ
(ΣΑΕΔ), με το άρκρο 9 του νόμου 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ Σ.Α.Ε.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΞ
Α’ 258/06.11.2001). Σ νόμοσ αυτόσ προζβλεπε τθν ίδρυςθ τριϊν κυγατρικϊν εταιρειϊν, με ςτόχο
τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν με τρόπο αποτελεςματικό και ευζλικτο ςε τομείσ που
κάλυπταν τα κάτωκι πεδία:



Υαροχι εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν ςε ανζργουσ και
επιχειριςεισ, μζςω των «Ξζντρων Υροϊκθςθ ςτθν
Απαςχόλθςθ» (ΞΥΑ).



Υαροχι
αρχικισ,
ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ και δια βίου μάκθςθσ ςτο ανκρϊπινο
δυναμικό, μζςω τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.»



Εκπόνθςθ ερευνϊν και μελετϊν για τθν αγορά εργαςίασ και
παροχι υπθρεςιϊν ολοκλθρωμζνων λφςεων για τθν
μθχανογράφθςθ και ςτατιςτικι παρακολοφκθςθ των
δράςεων που αναπτφςςει ο Σ.Α.Ε.Δ. και οι κυγατρικζσ του,
μζςω τθσ «Υαρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ – Ερευνθτικι
Υλθροφορικι Α.Ε.» (ΥΑΕΥ).

Σχιμα 1: Σχζςθ ΕΚΑΕ-ΚΡΑ-ΡΑΕΡ

Ωςτόςο, ςτθ ςυνζχεια μόνο θ ΕΞΑΕ και θ ΥΑΕΥ κα λειτουργιςουν ωσ κυγατρικζσ Εταιρείεσ του
ΣΑΕΔ.
Ψο 2007 με το άρκρο 22/Νόμοσ 3586/2007 «Σι μετοχζσ των "Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε." και
"Εκνικό Υαρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ-Ερευνθτικι-Υλθροφορικι Α.Ε.", που ςυςτάκθκαν με τα
άρκρα 9 και 10 του ν. 2956/2001 (ΦΕΞ 258 Α`), κακϊσ και θ κινθτι και ακίνθτθ περιουςία των
εταιριϊν αυτϊν, περιζρχονται αυτοδίκαια ςτο Ωπουργείο Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ
Υροςταςίασ 2."Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ ρυκμίηονται
οποιαδιποτε κζματα ςχετίηονται με τθ λειτουργία των εταιριϊν τθσ παραγράφου 1."
Ψαυτόχρονα, το 2007 ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) 2007-2013,
θ ΕΞΑΕ ορίηεται ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», με βάςθ το άρκρο 4, παρ.1 του ν.3614/2007. Ειδικότερα
αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ μζρουσ του Ε.Υ. και ςυγκεκριμζνα μζρουσ του κεματικοφ άξονα
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προτεραιότθτασ 2 «Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
επιχειριςεων».

και των

Ψζλοσ με το νόμο 3896/2010 – άρκρο 36 (ΦΕΞ Α' 207/8.12.2010) ρυκμίηεται θ εκκρεμότθτα τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ εταιρείασ, οι βαςικοί πόροι τθσ οποίασ προζρχονται, ςφμφωνα με τον εν
λόγω νόμο, από τον τακτικό κρατικό προχπολογιςμό και ςυγκεκριμζνα από τακτικοφσ πόρουσ που
εγγράφονται κάκε ζτοσ υπζρ του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ ειδικά για τθν
εταιρεία αυτι.
Χφμφωνα με τον Λδρυτικό Ρόμο τθσ Εταιρείασ τον 2956/2001, ςκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι θ
εφαρμογι τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, τθσ Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και
τθσ δια βίου μάκθςθσ. Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ αυτοφ, ανατζκθκε ςτθν ΕΞΑΕ θ λειτουργία
των Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Λ.Ε.Ξ.) του Σ.Α.Ε.Δ., των Ξζντρων Επαγγελματικισ
Ξατάρτιςθσ (Ξ.Ε.Ξ.) του Σ.Α.Ε.Δ., των Ξζντρων Ξαταπολζμθςθσ Ξοινωνικοφ Αποκλειςμοφ (Ξ.Ε.Ξ.
καταπολζμθςθσ Ξοινωνικοφ Αποκλειςμοφ) και των Χχολϊν Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ Ατόμων με
Αναπθρίεσ.
Ζνα χρόνο μετά τθν υπαγωγι τθσ Εταιρείασ ςτο Ωπουργείο Εργαςίασ από τον ΣΑΕΔ (2007), θ
εταιρεία παφει να αςκεί τθν αρμοδιότθτα για τθ ςφςταςθ και τθν ευκφνθ λειτουργίασ των ΛΕΞ του
ΣΑΕΔ και θ ανωτζρω αρμοδιότθτα αςκείται αποκλειςτικά από τον ΣΑΕΔ, (νόμοσ 3667/2008,
άρκρο 7, «Οειτουργία Λ.Ε.Ξ. από ΣΑΕΔ»). Επίςθσ, το 2010, με το νόμο 3896/2010 – άρκρο 37 (ΦΕΞ
Α' 207/8.12.2010) θ λειτουργία τθσ Χχολισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ Ατόμων με Ειδικζσ
Ανάγκεσ, υπάγεται και αυτι ςτον ΣΑΕΔ.
Ψόςο ο ιδρυτικόσ Ρόμοσ τθσ Εταιρείασ, όςο και οι μετζπειτα τροποποιιςεισ αυτοφ τοποκετοφν τθν
«Επαγγελματικι κατάρτιςθ Α.Ε.» ςτουσ κφριουσ δθμόςιουσ παρόχουσ ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για άτομα που αναηθτοφν εργαςία αλλά και για εργαηόμενουσ οι
οποίοι επιδιϊκουν τθν αναβάκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό των επαγγελματικϊν γνϊςεων και
δεξιοτιτων τουσ.
Θ Εταιρεία ζχει ευρείεσ αρμοδιότθτεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν, βάςει του ιδρυτικοφ τθσ Ρόμου,
και των τροποποιιςεων αυτοφ, τα κάτωκι:



Χφςταςθ και ευκφνθ λειτουργίασ Ξζντρων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Ξ.Ε.Ξ.), Ξζντρων
Ξαταπολζμθςθσ Ξοινωνικοφ Αποκλειςμοφ (Ξ.Ξ.Ξ.Α.).



Χφνδεςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθν απαςχόλθςθ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ
Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ.



Υροςαρμογι και αναβάκμιςθ προςόντων και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ
ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ και ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, με τθν
υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθ ςφνδεςι τουσ
με δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ.



Διευκόλυνςθ τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ ανζργων, κυρίωσ νζων και γυναικϊν, ςτθν αγορά
εργαςίασ με τθν παροχι Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Χυςτιματοσ
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ.



Εφαρμογι ειδικϊν προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ.
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Σργάνωςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ που τθσ
ανατίκενται.



Εκπόνθςθ μελετϊν για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ. Για τισ μελζτεσ αυτζσ μπορεί να
ςυνεργάηεται με τισ Εταιρείεσ "Εκνικό Υαρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ Ερευνθτικι Υλθροφορικι Α.Ε." ι και άλλουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ με ςυναφείσ
αρμοδιότθτεσ.



Χυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά και διεκνι δίκτυα με ςκοπό τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και
εμπειρίασ ι πλθροφοριϊν που ζχουν ςκοπό τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθ δια βίου
μάκθςθ.

Για τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω, θ Εταιρεία από το 2003, ανζπτυξε δομζσ ςε όλεσ τισ
περιφζρειεσ τθσ χϊρασ, με εξαίρεςθ τθν Υεριφζρεια των Λονίων Ριςων.
Ζωσ και το 2007 θ ςτελζχωςθ των Υεριφερειακϊν Δομϊν αποτελείτο, τόςο από μόνιμουσ
υπαλλιλουσ τθσ Εταιρείασ, όςο και από αποςπαςμζνουσ υπαλλιλουσ του Σργανιςμοφ
Απαςχόλθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΣΑΕΔ), οι οποίοι και απεχϊρθςαν με τθν υπαγωγι τθσ
Εταιρείασ ςτο Ωπουργείο Εργαςίασ.
Ζνασ από τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Εταιρείασ ςε όλα τα χρόνια λειτουργίασ τθσ είναι θ
ανάπτυξθ και θ προςφορά αποτελεςματικϊν και ποιοτικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ. Χτθν
κατεφκυνςθ αυτι θ Εταιρεία, εργάηεται για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ςφγχρονεσ μεκόδουσ και εργαλεία εκπαίδευςθσ ενθλίκων, τθ ηιτθςθ ςε επαγγζλματα και
ειδικότθτεσ, κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπαιδευτικισ «διαδρομισ» των προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ θ Εταιρεία εφάρμοςε ζνα ςφςτθμα διαδικαςιϊν, που ξετυλίγεται από
τθν ανίχνευςθ των αναγκϊν ςε κατάρτιςθ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν κατάρτιςθσ.
Για τθν περαιτζρω βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθν αποτελεςματικι διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ τθσ Εταιρείασ, υιοκετικθκε θ ανάπτυξθ Χυςτιματοσ
Διαχείριςθσ Υοιότθτασ με βάςθ τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ και προδιαγραφζσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ όπωσ αυτζσ προβλζπονται από τισ κοινοτικζσ και εκνικζσ πολιτικζσ και ςυςτιματα
πιςτοποίθςθσ – αξιολόγθςθσ (ΕΞΕΥΛΧ) κακϊσ και από τα διεκνι πρότυπα διαχείριςθσ ποιότθτασ
(π.χ. ISO 9001:2000). Χε αυτό το ςθμείο τονίηεται ότι διεξιχκθ από Διεκνι Διαπιςτευμζνο
Σργανιςμό Υιςτοποίθςθσ, επικεϊρθςθ του Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Υοιότθτασ που εφαρμόηει θ
Εταιρεία ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000 και ζχει εκδοκεί ςχετικό πιςτοποιθτικό με
αρικμ. 08Q00447-ΨΛC ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ του προτφπου.
Επιπρόςκετα και ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων τθσ, θ εταιρεία ςυμμετζχει ςε ευρωπαϊκά
δίκτυα και προγράμματα, με ςτόχο τθ μελζτθ και ανάλυςθ των ευρωπαϊκϊν προτεραιοτιτων για
τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθν ανίχνευςθ των καλϊν πρακτικϊν ςε διεκνζσ επίπεδο
προκειμζνου να μεταφζρονται, προςαρμόηονται και ενςωματϊνονται ςτθν ελλθνικι
πραγματικότθτα και ςτισ πρακτικζσ τθσ εταιρείασ.
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι για τθν υλοποίθςθ δράςεων ςτο πλαίςιο του ΕΧΥΑ 2007–2013, θ ΕΞΑΕ
απζκτθςε Επιβεβαίωςθ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ. Χυγκεκριμζνα, θ ΕΞΑΕ υπζβαλλε φάκελο για
τθν επιβεβαίωςθ διαχειριςτικισ επάρκειασ τφπου Β’ και Γ’ (για ζργα χωρίσ τεχνικό αντικείμενο και
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για ειδικζσ δράςεισ), για τουσ Δικαιοφχουσ ΕΧΥΑ και τον Απρίλιο του 2009 εκδόκθκε θ ςχετικι
Επιβεβαίωςθ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ (Αρ. Υρωτ. 9.4075/οικ.6.552/ 15-04-2009).
2.1.2. Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ
Σ ςθμαντικότεροσ όγκοσ προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που
υλοποίθςε θ Εταιρεία ζωσ ςιμερα αφορά προγράμματα που είχαν ωσ ομάδα ςτόχο άνεργουσ και
άνεργεσ. Ψα προγράμματα αυτά υλοποιικθκαν με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και Εκνικϊν Υόρων, ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Απαςχόλθςθ και
Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» του Γ’ Ξοινοτικοφ Υλαιςίου Χτιριξθσ, 2000-2006 και ακολοφκθςαν τισ
αρχζσ που κζτει το «Ενιαίο Χφςτθμα Διαχείριςθσ, Αξιολόγθςθσ, Υαρακολοφκθςθσ και Ελζγχου των
Ενεργειϊν Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ» (ΕΧΔΕΞ) για όλα τα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα που
εμπεριζχουν δράςεισ κατάρτιςθσ».
Ψα προςφερόμενα προγράμματα αναπτφχκθκαν με δφο μορφζσ: τθ ςυνεχιηόμενθ και τθν
εναλλαςςόμενθ κατάρτιςθ.
Θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ απευκυνόταν ςε άνεργουσ/εσ, ζωσ και εξιντα πζντε
(65) ετϊν με βαςικό ςτόχο να παράςχει ςε ςφντομο ςχετικά χρονικό διάςτθμα (ζωσ 500 ϊρεσ
κατάρτιςθσ) «ςφγχρονεσ» κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ για επαγγελματικζσ εξειδικεφςεισ με
ηιτθςθ από τθν αγορά εργαςίασ ζτςι ϊςτε να διευκολυνκοφν ςτθν ζνταξθ ι και επανζνταξι τουσ
ςε αυτιν.
Θ εναλλαςςόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, προςζφερε ςτουσ/ςτισ καταρτιηόμενουσ/νεσ τθ
δυνατότθτα πζραν τθσ κεωρθτικισ τουσ κατάρτιςθσ, να ζρκουν ςε επαφι με πραγματικζσ
εργαςιακζσ ςυνκικεσ και να αποκτιςουν επαγγελματικι εμπειρία ςτον τομζα τθσ επιμόρφωςισ
τουσ. Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεωρθτικισ και πρακτικισ παρακολοφκθςθσ ςτο Ξζντρο
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (ΞΕΞ), ακολουκοφςε θ τοποκζτθςθ των καταρτιηομζνων ςε
επιλεγμζνεσ επιχειριςεισ και ςφμφωνα με το αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ. Ψαυτόχρονα γινόταν θ
προςπάκεια παραμονισ του/τθσ καταρτιηομζνου/θσ ςτθ κζςθ εργαςίασ με το πζρασ τθσ
κατάρτιςθσ. Ψα προγράμματα αυτά είχαν μεγάλθ διάρκεια (από 600 ζωσ και 1.000 ϊρεσ).
Αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ
Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιεί θ ΕΞΑΕ απευκφνονται ςε όλουσ τουσ δυνθτικοφσ
χριςτεσ προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ και δια βίου μάκθςθσ. Ψθν πλζον όμωσ
ςθμαντικι ομάδα-ςτόχο, αποτελοφν τα άτομα που βρίςκονται ςε δυςμενι κζςθ όςον αφορά τθν
πρόςβαςθ και τθν παραμονι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, ομάδεσ ςτόχοσ των δράςεων τθσ ΕΞΑΕ αποτελοφν:
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Ρίνακασ 1: Ομάδεσ - Στόχοσ των Δράςεων τθσ ΕΚΑΕ

Σι ειδικότθτεσ των προγραμμάτων που υλοποιικθκαν ανά περιφζρεια παρουςιάηονται ςτο
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 5: Ειδικότθτεσ Υρογραμμάτων Ξατάρτιςθσ ανά Υεριφζρεια.
2.1.3. Σργάνωςθ, ςτελζχωςθ, πόροι χρθματοδότθςθσ
Χιμερα θ Εταιρεία διακζτει ςυνολικά 53 άτομα μόνιμο προςωπικό, 14 άνδρεσ και 39 γυναίκεσ. Εξ’
αυτϊν πζντε (5) άτομα είναι αποςπαςμζνα ςε άλλεσ υπθρεςίεσ, του ευρφτερου δθμόςιου τομζα.
Ψο επίπεδο εκπαίδευςθσ και θ επαγγελματικι εμπειρία του προςωπικοφ, είναι ιδιαίτερα υψθλά.
Ψο επιςτθμονικό και διοικθτικό προςωπικό καλφπτει ευρφ φάςμα επιςτθμονικϊν ειδικοτιτων
όπωσ νομικοί, πολιτικοί επιςτιμονεσ, φιλόλογοι, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, επικοινωνιολόγοι,
ψυχολόγοι, φυςικοί, επιςτιμονεσ παιδαγωγικισ.
Για τισ λειτουργικζσ τθσ δαπάνεσ χρθματοδοτείτο ζωσ το 2007 από τον ΣΑΕΔ, με βάςθ το
νομοκετικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ. Από το 2010, οι βαςικοί πόροι τθσ Εταιρείασ προζρχονται,
από τον τακτικό κρατικό προχπολογιςμό και ςυγκεκριμζνα από τακτικοφσ πόρουσ που
εγγράφονται κάκε ζτοσ υπζρ του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ ειδικά για τθν
εταιρεία.
Επιπλζον και ςφμφωνα με το άρκρο 36 του 3896/2010, (ΦΕΞ Α’ 207/8.12.2010), οι πόροι τθσ
εταιρείασ προζρχονται από τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν
Σργανιςμϊν, τθν παροχι υπθρεςιϊν εφόςον αυτό ςυνάδει προσ τουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ τθσ
εταιρείασ και από κάκε άλλθ νόμιμθ πθγι.
Θ Εταιρεία επιχορθγείται από το ΥΔΕ (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ) για τθν υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο του Γ’ ΞΥΧ (2000-2006) και του ΕΧΥΑ
(2007-2013).
Ψζλοσ, θ Εταιρεία ζωσ το 2008, είχε ζςοδα από τουσ εκπαιδευόμενουσ/νεσ ςτα Λνςτιτοφτα
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ.
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2.2.

Ο ρόλοσ τθσ ΕΚΑΕ ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ)

2.2.1. Υλαίςιο Οειτουργίασ
Θ ΕΞΑΕ ορίςτθκε ΕΦΔ και ανζλαβε το ανωτζρω ζργο με βάςθ το άρκρο 4 παρ. 1 του Ρ. 3614/2007
Σ νόμοσ αυτόσ κακορίηει το πλαίςιο που αφορά ςτθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι των
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2007-2013. Χφμφωνα με αυτόν, θ
διαχείριςθ κάκε επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ του ΕΧΥΑ αςκείται μζςω ειδικισ υπθρεςίασ
(Διαχειριςτικι Αρχι), θ οποία λειτουργεί ι ςυνιςτάται για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ. Θ Διαχειριςτικι
Αρχι είναι υπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ςφμφωνα με το
ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου και τθν αρχι τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ.
Χτο πλαίςιο του ανωτζρου νόμου (άρκρο 4 παρ.1) και βάςει τθσ Ωπουργικισ Απόφαςθσ
64699/5812/12-09-2008 «Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ για πράξεισ του Επιχειρθςιακοφ
Υρογράμματοσ “Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ” ςτθν “Επαγγελματικι Κατάρτιςθ Α.Ε.”», θ
ΕΞΑΕ ορίςτθκε Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ και τθσ εκχωρικθκαν αρμοδιότθτεσ από τθν Ε.Ω.Δ.
ΕΥΑΡΑΔ για δράςεισ που εντάςςονται ςτο:



Κεματικό Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 (Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 2.1, 2.2 και 2.3) με τίτλο:
«Ενίςχυςθ τθσ Υροςαρμοςτικότθτασ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και των Επιχειριςεων»,
ςτο πλαίςιο του Ξωδικοφ Κζματοσ Υροτεραιότθτασ 62 του ΕΥΑΡΑΔ: «Ανάπτυξθ
ςυςτθμάτων και ςτρατθγικϊν δια βίου μάκθςθσ ςτισ επιχειριςεισ, παροχι κατάρτιςθσ και
υπθρεςιϊν ςτουσ εργαηομζνουσ για τθ βελτίωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ τουσ ςτισ
μεταβολζσ, προαγωγι τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ».



Κεματικό Άξονα Υροτεραιότθτασ 6 (Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 6.1, 6.2, και 6.3) με τίτλο
«Ψεχνικι Ωποςτιριξθ τθσ Εφαρμογισ», ςτο πλαίςιο του Ξωδικοφ Κζματοσ Υροτεραιότθτασ
85: «Υροετοιμαςία, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ, επικεϊρθςθ».

Ωσ προσ τθν εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ εκχϊρθςθσ, θ ΕΞΑΕ αναλαμβάνει αρμοδιότθτεσ
διαχείριςθσ μζρουσ του Ε.Υ. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» και ειδικότερα, μζρουσ του
Κεματικοφ Άξονα Υροτεραιότθτασ 2 «Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ και των επιχειριςεων» και του Κεματικοφ Άξονα Υροτεραιότθτασ 6 «Ψεχνικι
Ωποςτιριξθ τθσ Εφαρμογισ».
Υιο αναλυτικά, ο Κεματικόσ Άξονασ 2 περιλαμβάνει τουσ Άξονεσ Υροτεραιότθτασ 2.1, 2.2, 2.3 του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και θ περιφερειακι διάςταςθ αποτελεί το κριτιριο διαχωριςμοφ
μεταξφ των 3 Αξόνων:



Σ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 2.1 περιλαμβάνει δράςεισ που κα υλοποιθκοφν ςτισ 8
Υεριφζρειεσ Χφγκλιςθσ: Ξριτθ, Λόνια, Β. Αιγαίο, ΑΠΚ, Ιπειροσ, Κεςςαλία Δ. Ελλάδα και
Υελοπόννθςοσ.



Σ Άξονασ Υροτεραιότθτασ 2.2 περιλαμβάνει δράςεισ που κα υλοποιθκοφν ςτισ 3
Υεριφζρειεσ Χταδιακισ Εξόδου: Αττικι, Ξεντρικι Πακεδονία και Δυτικι Πακεδονία.



Ψζλοσ, ο Άξονασ Υροτεραιότθτασ 2.3 περιλαμβάνει δράςεισ που κα υλοποιθκοφν ςτισ 2
Υεριφζρεισ Χταδιακισ Ειςόδου Ρ. Αιγαίου και Χτερεάσ Ελλάδασ.

Θ ΕΞΑΕ επελζγθ ωσ ΕΦΔ για να λειτουργιςει ςαν μία εξειδικευμζνθ δομι για τθν προϊκθςθ των
προγραμμάτων Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ, ιδίωσ για μικρζσ και πολφ μικρζσ
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επιχειριςεισ οι οποίεσ αποτελοφν ςχεδόν το ςφνολο των επιχειριςεων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ
(96%). Θ ΕΞΑΕ επιλζχτθκε να αναλάβει αυτό το ρόλο κυρίωσ λόγω:



τθσ ςυςςωρευμζνθσ και πολυετοφσ εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ τθσ ςε κζματα
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ,



τθσ πανελλαδικισ εμβζλειασ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ λόγω τθσ διαςποράσ των δομϊν τθσ
ςε όλθ τθ χϊρα,



τθσ εμπειρίασ τθσ ωσ διαχειριςτικι αρχι του προγράμματοσ LDV,



τθσ άμεςθσ ςφνδεςισ τθσ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ (εκπροςϊπθςθ εργοδοτϊν και
εργαηομζνων ςτο Δ.Χ.).

Απϊτεροσ ςκοπόσ των δράςεων που καλείται να υλοποιιςει θ ΕΞΑΕ ωσ ΕΦΔ είναι θ επιτάχυνςθ
τθσ προςαρμογισ των προαναφερομζνων επιχειριςεων ςτισ ραγδαία εξελιςςόμενεσ ςυνκικεσ τθσ
αγοράσ και ςε ςυνκικεσ ςοβαρισ οικονομικισ κρίςθσ, μζςω τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτθ βάςθ τθσ
ιςότθτασ, αντικειμενικότθτασ και διαφάνειασ απζναντι ςε όλουσ τουσ δυνθτικοφσ πελάτεσ, κακϊσ
και τθσ οικοδόμθςθσ των δράςεων επί τθσ αξιολόγθςθσ προθγοφμενων παρεμβάςεων και τθσ
ενςωμάτωςθσ των καλϊν πρακτικϊν.
Ψο 2010 με τθν υπ’ αρικμ. 0.13463/οικ.6.2366 Ωπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΞ 1170/4-08-2010)
τροποποιικθκε θ υπ’ αρικμ. 64699/5812/19−09−2008 απόφαςθ «Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων
διαχείριςθσ για πράξεισ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ “Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ”
ςτθν “ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ Α.Ε.”», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ.
9.7682/οικ.6.955/3−6−2009
υπουργικι
απόφαςθ
«Ψροποποίθςθ
τθσ
υπ’
αρικμ.
64699/5812/19−09−2008 Ωπουργικισ Απόφαςθσ» και εκχωρικθκαν προσ τθν ΕΞΑΕ αρμοδιότθτεσ
διαχείριςθσ για:
 ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ κρατικϊν ενιςχφςεων,
 ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ εκτόσ κρατικϊν ενιςχφςεων,
όπωσ αποτυπϊνονται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 4: Χρθματοδοτικόσ Υίνακασ Υράξεων ΕΧΥΑ – ΕΥΑΡΑΔ.
Υροκειμζνου να επιτευχκεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ ΕΞΑΕ και να ανταποκρικεί ςτο ςφνκετο ρόλο
τθσ ωσ ΕΦΔ, διαμορφϊκθκε ανάλογα και θ οργανωτικι τθσ δομι, λαμβάνοντασ υπόψθ το
Εγχειρίδιο διαδικαςιϊν - Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ζκδοςθ πρϊτθ /21 Παΐου 2008).
Σ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ αποτελείται από τζςςερισ μονάδεσ Α, Β, Γ και Δ και τισ χωρικζσ
ενότθτεσ Πακεδονίασ – Κράκθσ, Κεςςαλίασ - Θπείρου - Χτερεάσ Ελλάδασ, Δυτικισ Ελλάδασ Υελοποννιςου - Λονίων Ριςων, Αττικισ και Ξριτθσ - Βόρειου και Ροτίου Αιγαίου, οι αρμοδιότθτεσ
των οποίων είναι οι ακόλουκεσ:



Πονάδα Α’: Υρογραμματιςμόσ, αξιολόγθςθ δράςεων,



Πονάδα Β’: Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ, επαλικευςθ,



Πονάδα Γ’: Σργάνωςθ, υποςτιριξθ



Πονάδα Δ’: Επιτόπια επαλικευςθ
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2.2.2. Υρογράμματα ΕΦΔ-Υροςκλιςεισ 2011
Ξατά εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ. 0.13463/οικ.6.2366 Ωπουργικισ Απόφαςθσ θ «Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ Α.Ε.», ανακοίνωςε ςτισ 17.01.2011 τθν προκιρυξθ τριϊν νζων προγραμμάτων για τισ
Πικρζσ και Υολφ Πικρζσ Επιχειριςεισ που απαςχολοφν 1-49 άτομα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
80.000.000€. Ψα ζργα αφοροφν δράςεισ για τθν ενίςχυςθ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων
μζςω τθσ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ «Ξλαδικϊν Χχεδίων Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ
Επιχειριςεων ςε επίπεδο Ρομοφ», με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ των κζςεων εργαςίασ και τθν
ανταπόκριςι των επιχειριςεων ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, που διαμορφϊνει θ οικονομικι κρίςθ.
Ειδικότερα, με τθν Ρρόςκλθςθ Α’ καλοφνται από τθν Δικαιοφχο ΕΞΑΕ οι Ξλαδικοί Χυλλογικοί
Φορείσ να ςυντάξουν και να υποβάλλουν Ξλαδικά Χχζδια Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ ςε επίπεδο
Ρομοφ, τα οποία κα εξειδικεφονται ςε προτάςεισ για τισ Υολφ Πικρζσ και Πικρζσ Επιχειριςεισ (149 ατόμων), που κα εκδθλϊςουν ταυτόχρονα ενδιαφζρον να ςυμμετάςχουν ςτθν πρόςκλθςθ Β’.
Ψα Ξλαδικά Χχζδια Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ των Επιχειριςεων κα περιλαμβάνουν
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που ςυνδζονται με προκακοριςμζνεσ κατευκφνςεισ και
προγραμματιςμζνεσ αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ των επιχειριςεων.
Κατθγορία δικαιοφχων
Χυλλογικοί Φορείσ
Σε ποιουσ απευκφνεται
Ξλαδικοί Χυλλογικοί Φορείσ και ειδικότερα:
 Ξλαδικζσ Ψοπικζσ Δευτεροβάκμιεσ Ενϊςεισ Εργοδοτϊν (Σμοςπονδίεσ) που είναι μζλθ των
Ψριτοβάκμιων Σργανϊςεων (ΓΧΕΒΕΕ, ΕΧΕΕ)
 Υρωτοβάκμιεσ ενϊςεισ εργοδοτϊν (Πζλθ ΧΕΒ) για το πεδίο τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
Υρωτοβάκμιοι Εμπορικοί Χφλλογοι (Πζλθ ομοςπονδιϊν τθσ ΕΧΕΕ) για πόλεισ άνω των 50.000
κατοίκων και Υρωτοβάκμια Χωματεία (Πζλθ τθσ ΓΧΕΒΕΕ)
 Ξλαδικζσ Ενϊςεισ Εργοδοτϊν Υανελλαδικισ ι Υεριφερειακισ Εμβζλειασ που δεν είναι μζλθ των
παραπάνω Φορζων
Τι χρθματοδοτείται
 Ωπθρεςίεσ Χυμβοφλων
 Διαχειριςτικά ζξοδα Ξλαδικοφ Χυλλογικοφ Φορζα και ζξοδα Υλθροφόρθςθσ & Δθμοςιότθτασ
Ρροχπολογιςμόσ
€ 9.000.000
Ρερίοδοσ υποβολισ
από 17/1/2011 ζωσ 17/3/2011, με παράταςθ υποβολισ τθν 16/05/2011.
Στθν Ρρόςκλθςθ Β’ (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλοφνται από τον ΕΦΔ-ΕΞΑΕ οι Υολφ Πικρζσ και
Πικρζσ Επιχειριςεισ μζλθ των Ξλαδικϊν Φορζων, που κα ςυμμετζχουν ςτθν Υρόκλθςθ Α’, να
υποβάλλουν φάκελο υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα, ςε ςυνεργαςία με τον Ξλαδικό Φορζα και ςτο
πλαίςιο του Ξλαδικοφ Χχεδίου Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ που ζχει ετοιμάςει ο Ξλαδικόσ
Φορζασ(Υρόςκλθςθ Α).
Υροχπόκεςθ ζγκριςθσ φακζλων υπαγωγισ Πικρϊν και Υολφ Πικρϊν Επιχειριςεων είναι, εκτόσ
από τθ κετικι αξιολόγθςθ τουσ, θ ζγκριςθ του Ξλαδικοφ Χχεδίου Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ ςτο
οποίο υπάγονται.
Σι επιχειριςεισ με προςωπικό 1-19 άτομα κα ςυμμετζχουν μζςω του Ξλαδικοφ τουσ Φορζα
υποχρεωτικά, ενϊ οι επιχειριςεισ με προςωπικό 20-49 άτομα κα ζχουν τθ δυνατότθτα επιλογισ,
είτε μζςω του Ξλαδικοφ τουσ Φορζα, είτε αυτοτελϊσ με τθν Υρόςκλθςθ Γ.
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Σε ποιουσ απευκφνεται
Πικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 1-49 απαςχολουμζνων οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ, οι
οποίεσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ επιχοριγθςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ (de
minimis) κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
Τι χρθματοδοτείται
1. Υαροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ για κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ ι
προςωπικοφ όπωσ:
 Αναδιοργάνωςθ, τεχνολογικι αναβάκμιςθ και διαφοροποίθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν
(ενζργειεσ που ςχετίηονται με τον αναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν, το ςχεδιαςμό και διαφοροποίθςθ
προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ, το ςχεδιαςμό και
εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, το ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων κ.α.) και ζχουν ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ,
 Υροβολι και προϊκθςθ προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν,
 Χρθματοοικονομικζσ Ωπθρεςίεσ (παρζχονται ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ χρθματοοικονομικισ
μθχανικισ, αναδιάρκρωςθσ και διαχείριςθσ υποχρεϊςεων -προςανατολιςμόσ ςτα προβλιματα
ρευςτότθτασ των επιχειριςεων - κακϊσ και υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτθ ςυνεχι ενθμζρωςθ για
ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ, ςε προγράμματα μείωςθσ κόςτουσ),
 Άλλα κζματα που προκφπτουν από το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ.
2. Δράςεισ κατάρτιςθσ που ςχετίηονται με το Χχζδιο Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ του Ξλαδικοφ
Φορζα (Α Υρόςκλθςθ) και αφοροφν ςτθν κατάρτιςθ των απαςχολουμζνων τθσ επιχείρθςθσ ςε
κεματικά πεδία ςχετικά με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ ι / και με τισ ανάγκεσ των
απαςχολουμζνων για κατάρτιςθ και απόκτθςθ δεξιοτιτων που ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ του
Χχεδίου Δράςθσ.
Ρροχπολογιςμόσ
€ 51.000.000
Ρερίοδοσ υποβολισ
από 17/1/2011 ζωσ 17/3/2011, με παράταςθ υποβολισ των αιτιςεων τθν 16/05/2001, μετά τθν
ζκδοςθ ςχετικισ ΞΩΑ.
Στθν Ρρόςκλθςθ Γ’ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) καλοφνται από τον ΕΦΔ/ΕΞΑΕ οι Επιχειριςεισ 20-49
ατόμων, που δεν επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο Χχζδιο Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ του Ξλαδικοφ
τουσ Φορζα (Υρόςκλθςθ Β’) και επικυμοφν να υποβάλλουν αυτοτελϊσ Χχζδιο Διαρκρωτικισ
Υροςαρμογισ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ είχαν οι επιχειριςεισ που απαςχολοφν από
είκοςι (20) ζωσ ςαράντα εννζα άτομα (49), οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ, και οι οποίεσ
πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ\επιχοριγθςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ (de
minimis) κατά τθν θμερομθνία υποβολι τθσ αίτθςθσ.Ψα Χχζδια Διαρκρωτικισ Υροςαρμογισ
περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που ςυνδζονται με προκακοριςμζνεσ κατευκφνςεισ και
προγραμματιςμζνεσ αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ κάκε επιχείρθςθσ.
Δικαιοφχοι είναι οι επιχειριςεισ, που απαςχολοφν 20-49 εργαηόμενουσ και ςχεδιάηουν να
προχωριςουν ςτθν εφαρμογι αλλαγϊν και μζτρων αναδιάρκρωςθσ και προςαρμογισ, τα οποία
κα επιφζρουν ςοβαρζσ ανακατατάξεισ και επιπτϊςεισ ςτο επιχειρθςιακό και εργαςιακό τουσ
περιβάλλον.
Τι χρθματοδοτείται
 Χυμβουλευτικζσ Ωπθρεςίεσ που αφοροφν ςε κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ ι προςωπικοφ
κ.α.
 Δράςεισ για τθν κατάρτιςθ/επανακατάρτιςθ του προςωπικοφ.
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Ρροχπολογιςμόσ
€ 20.000.000
Ρερίοδοσ υποβολισ
από 17/1/2011 ζωσ 17/3/2011, με παράταςθ υποβολισ των αιτιςεων τθν 18/04/2001, μετά τθν
ζκδοςθ ςχετικισ ΞΩΑ.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 3: ΔΦΑΧΕΛΧ ΧΩΡΕΧΛΗΣΠΕΡΘΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ
ΑΡΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ
Χε αυτό κεφάλαιο, παρουςιάηονται οι δράςεισ κατάρτιςθσ που υλοποιικθκαν ςτισ δϊδεκα (12)
περιφερειακζσ δομζσ τθσ ΕΞΑΕ κατά τθ δεκαετι λειτουργίασ τθσ. Ζνα από τα ςθμαντικότερα
πλεονεκτιματα τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.» είναι θ διαςπορά των δομϊν και του
ςτελεχιακοφ δυναμικοφ τθσ ςε όλθ τθν επικράτεια. Θ διάρκρωςθ αυτι τθσ Εταιρείασ επζτρεψε τθν
ενδελεχι ανίχνευςθ των αναγκϊν τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ, τόςο ςε ανκρϊπινο δυναμικό,
όςο και ςε εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για αυτό. Ωσ αποτζλεςμα ιταν θ επιτυχισ
ανταπόκριςθ των προγραμμάτων ςτισ απαιτιςεισ τθσ τοπικισ οικονομίασ και κοινωνίασ, κακϊσ και
θ δθμιουργία προχποκζςεων για ςφγκλιςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ, για αφξθςθ
απαςχολθςιμότθτασ για αναβάκμιςθ προςόντων και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
3.1. Ρεριφζρεια Αττικισ
3.1.1.Γενικά Χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Αττικισ30,31 βρίςκεται ςτο κεντρικό τμιμα τθσ χϊρασ
καταλαμβάνοντασ το νοτιοανατολικό τμιμα τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ.
Ζχει ζκταςθ 3.808 km2 και καλφπτει το 2,9% τθσ ςυνολικισ
ζκταςθσ τθσ χϊρασ. Ζχει ζδρα τθν Ακινα θ οποία αποτελεί και τθν
Υρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ.
Θ μθτροπολιτικι Υεριφζρεια τθσ Αττικισ, ςυνιςτά τθ βαςικι πφλθ
ςυνεργαςίασ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο και, επιπλζον, το
κζντρο βάρουσ και πόλο του εκνικοφ αναπτυξιακοφ άξονα προσ
Βορρά και Ρότο, ςε ςυνεργαςία με τθ Κεςςαλονίκθ ωσ
δευτερεφοντοσ πόλου με κυριαρχικό ρόλο ςτο δυτικό άξονα
ανάπτυξθσ. Διακζτει τθν υψθλότερθ παραγωγικότθτα εργαςίασ ςε
όλουσ τουσ τομείσ, το υψθλότερο επίπεδο τεχνολογικισ εξζλιξθσ,
το 50% του εκνικοφ δικτφου τεχνικισ υποδομισ που ςυνεχϊσ
βελτιϊνεται, το μεγαλφτερο όγκο παραγωγισ και κατανάλωςθσ,
αλλά και το μεγαλφτερο όγκο υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ (Ε&Α). Θ Ακινα, αποτελεί
το κφριο κζντρο διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ωσ Υρωτεφουςα και
κζντρο παροχισ προθγμζνων υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ,
είναι ιςχυρόσ διαμετακομιςτικόσ ςτακμόσ εμπορευμάτων και
ςυγκοινωνιακόσ κόμβοσ διεκνοφσ επιρροισ.
Θ οικονομία τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ32,33 χαρακτθρίηεται ωσ
εξωςτρεφισ (ςυγκρινόμενθ με τα δεδομζνα τθσ χϊρασ και όχι των
ανεπτυγμζνων μθτροπολιτικϊν Υεριφερειϊν τθσ ΕΕ των 25),
δεδομζνου ότι μεγάλο τμιμα τθσ μεταποιθτικισ παραγωγισ
κακϊσ και οι υπθρεςίεσ του τριτογενι τομζα (π.χ. τουριςμόσ)
απευκφνονται ςτισ διεκνείσ αγορζσ και κυρίωσ τισ ευρωπαϊκζσ. Θ
Υεριφζρεια Αττικισ, ςτο ςφνολο των κλάδων, ζχει μεγαλφτερο
βακμό εξωςτρζφειασ ςε ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ Υεριφζρειεσ
31

Σχιμα 2: Ρεριφζρεια Αττικισ

Ρίνακασ 2
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Αττικι
Χφνολο
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
3.327,3
9.262,4
Εργατικό
Δυναμικό

1.857,7

4.974,5

Απαςχολοφ
μενοι

1.705,8

4.531,9

Άνεργοι

152,0

442,6

Πθ
1.469,6
4.287,9
οικονομικά
ενεργοί
Υθγι: Γ.Γ. ΕΧΩΕ, Bϋ Ψρίμθνο 2009
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τθσ χϊρασ, κακϊσ διακζτει 9 πλεοναςματικοφσ κλάδουσ.
Σι εξαγωγζσ κατά το 2005 ανιλκαν ςε 4,0 δισ €, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 20% ςε ςχζςθ με το
2004. Σι κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων που εξιγαγαν ςθμαντικό ποςοςτό τθσ παραγωγισ τουσ
κυρίωσ προσ τθν ΕΕ25 παρουςιάηοντασ βακμό εξωςτρζφειασ ιταν τα Φαρμακευτικά Υροϊόντα
(14,51% τθσ ςυνολικισ αξίασ παραγωγισ ), μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (15,9%), πλαςτικζσ φλεσ
(4,61%), μεταλλικά προϊόντα (8,23%) κ.λπ.
Ψα κυριότερα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ25 προσ τα οποία κατευκφνκθκαν οι εξαγωγζσ κατά το 2005 ιταν
θ Γερμανία με ποςοςτό 21,54%, θ Λταλία με ποςοςτό 18,38%, θ Ξφπροσ με ποςοςτό 12,75% και το
Θνωμζνο Βαςίλειο με ποςοςτό 12,16%.
Χτθν περιφζρεια Αττικισ είναι εγκατεςτθμζνεσ αλλοδαπζσ επιχειριςεισ με δραςτθριότθτεσ
ςχετικζσ με τισ μεταφορζσ, ενϊ ακολουκοφν επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ
τθσ αςφάλιςθσ, του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και του εμπορίου.
Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΧΩΕ το 2003 κυρίαρχοσ είναι ο τριτογενισ τομζασ με ποςοςτό 79,86%.
Ψαυτόχρονα, θ πρωτογενισ παραγωγι αποτελεί μόλισ το 0,57% τθσ ςυνολικισ Ακακάριςτθσ
Υροςτικζμενθσ Αξίασ, ενϊ ο δευτερογενισ τομζασ κατζχει το 19,57%. Σι επιχειριςεισ τθσ
Υεριφζρειασ που δραςτθριοποιοφνται ςτον δευτερογενι τομζα ανζρχονται ςυνολικά ςε 69.357
μονάδεσ, αποτελϊντασ το 22,60% των επιχειριςεων ςτθν Υεριφζρεια, ενϊ ο τηίροσ που
πραγματοποιοφν ανζρχεται ςε 53.965,56 εκατ. ευρϊ, δθλαδι ςτο 33,67% του τηίρου που
πραγματοποιείται ςε αυτιν.
Χτθν Υεριφζρεια εξακολουκεί να ςυγκεντρϊνεται ολοζνα και μεγαλφτερο μζροσ του οικονομικά
ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Ψο ποςοςτό απαςχόλθςθσ διαχρονικά αυξάνεται, αλλά χαμθλά
εξακολουκοφν να παραμζνουν ςτθν Αττικι τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ατόμων μεγάλθσ θλικίασ (5564 ετϊν). Θ ανεργία μετά το 2001 μειϊνεται και βρίςκεται ςε χαμθλότερο επίπεδο από το µζςο
όρο τθσ χϊρασ. Ψα ποςοςτά ανεργίασ των γυναικϊν και των νζων είναι χαμθλότερα από τα
αντίςτοιχα τθσ χϊρασ, ενϊ ςχετικά υψθλό είναι το ποςοςτό μακροχρόνιασ ανεργίασ και ανεργίασ
των αποφοίτων Ψριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα
ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ
1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια Αττικισ ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ.

Σχιμα 3: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Αττικισ
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)
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3.1.2. Ωποδομι και Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Θ Υεριφερειακι Διεφκυνςθ τθσ ΕΞΑΕ ςτθν Αττικι εδρεφει ςτθ Ρζα Ξθφιςιά, όπου λειτουργεί και
Ξζντρο Ξατάρτιςθσ (ΞΕΞ) ενϊ ζχει υλοποιιςει προγράμματα κατάρτιςθσ ςε δομζσ του ΣΑΕΔ που
καλφπτουν πολλζσ περιοχζσ τθσ Αττικισ:









Αιγάλεω,
Άλιμο,
Γαλάτςι,
Ελευςίνα,
Ξαλαμάκι,
Ξθφιςιά,
Ποςχάτο.

Χιμερα προγράμματα κατάρτιςθσ υλοποιοφνται ςτα ΞΕΞ Ξθφιςιάσ και Γαλατςίου. Σι δομζσ των
ΞΕΞ περιλαμβάνουν αίκουςεσ εκπαίδευςθσ, εργαςτιρια πλθροφορικισ, ειδικά εργαςτιρια (π.χ.
studio εικόνασ – ιχου), χϊρουσ διαλειμμάτων, αίκουςα κακθγθτϊν και λοιποφσ βοθκθτικοφσ
χϊρουσ κακϊσ και επάρκεια εποπτικϊν διδακτικϊν μζςων.
Ψο Ανκρϊπινο Δυναμικό τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ αποτελείται από μόνιμα ςτελζχθ με ιδιαίτερθ
εμπειρία ςτο χϊρο τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, αποφοίτουσ τριτοβάκμιων
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Ξατά τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων, τα μόνιμα ςτελζχθ
ςυνεργάηονται με εξειδικευμζνουσ επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ ανά κεματικό πεδίο και ςτελζχθ
γραμματειακισ υποςτιριξθσ
Θ Υεριφερειακι Διεφκυνςθ ΞΕΞ Αττικισ ςυμμετζχει, από τθν ίδρυςθ τθσ «Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ Α.Ε.» μζχρι ςιμερα, ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ δράςεων Χυνεχιηόμενθσ και
Εναλλαςςόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ. Ειδικότερα ζχει υλοποιιςει ζνα μεγάλο αρικμό
προγραμμάτων τα οποία ςυγχρθματοδοτικθκαν από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, ςτο πλαίςιο
του ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» (2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ), προγράμματα ΟΑΕΞ,
αλλά και ειδικζσ δράςεισ κατάρτιςθσ, όπωσ:



ειδικά προγράμματα πιςτοποίθςθσ βαςικϊν δεξιοτιτων χριςθσ ΨΥΕ για άτομα με
προβλιματα όραςθσ ςτο πλαίςιο του ΕΥ ΞτΥ,



βραχυχρόνια προγράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων,



ειδικά ςχεδιαςμζνα προγράμματα ςτο πλαίςιο τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Υαρζμβαςθσ για
άνεργεσ γυναίκεσ.

Επίςθσ, ζωσ το 2010, λειτοφργθςε υπό τθν εποπτεία τθσ, θ Χχολι Α.με.Α. Ακθνϊν, για τθν οποία
γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν παράγραφο 4.2. Θ ςυνειςφορά τθσ Χχολισ ΑμεΑ Γαλατςίου ςτθν
κατάρτιςθ Ατόμων με Αναπθρίεσ.
Ξατά τθ χρονικι περίοδο 2003-2008, ςτθν Αττικι υλοποιικθκαν ενενιντα επτά (97) προγράμματα
Χυνεχιηόμενθσ και Εναλλαςςόμενθσ Ξατάρτιςθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 11.213.195,77€.
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Ρίνακασ 3: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ 20032008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Αττικι
Σφνολο Χϊρασ
Υρογράμματα

97

352

Ξαταρτιηόμενοι

2.301

8.763

Σι ομάδεσ ςτόχοσ των προγραμμάτων που υλοποίθςε το διάςτθμα
2003-2009 θ Υεριφζρεια Αττικισ, περιλαμβάνουν ανζργουσ,
εργαηόμενουσ και άτομα ευπακϊν κοινωνικά ομάδων διαφορετικοφ
-ανά πρόγραμμα - προαπαιτοφμενου εκπαιδευτικοφ επιπζδου. Ζχει
ιδιαίτερο ενδιαφζρον να επιςθμάνουμε το μεγάλο εφροσ των
ειδικοτιτων και επαγγελματικϊν εξειδικεφςεων για τουσ οποίουσ
ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν παρεμβάςεισ: από προγράμματα
εςτιατορικισ τζχνθσ και διαμόρφωςθσ χϊρων αςτικοφ πραςίνου που
απευκφνονταν ςε αποφοίτουσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ ωσ και
προγράμματα βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ κτιρίων που απευκφνονταν
ςε πτυχιοφχουσ αρχιτζκτονεσ και πολιτικοφσ μθχανικοφσ.

Σχιμα 4: Αναλογία
Καταρτιηομζνων Ρεριόδου 20032008

Ψο ςφνολο των παρεμβάςεων ςτθν Υεριφζρεια Αττικισ, ςχεδιάςτθκε
μετά τον εντοπιςμό των αναγκϊν κατάρτιςθσ και τθν επεξεργαςία
ςτοιχείων απαςχόλθςθσ και ανεργίασ ςε ςυνεργαςία και ςε
ανταπόκριςθ αιτθμάτων κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν φορζων.
Θ διάγνωςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Υεριφζρεια
κακϊσ και τθσ εκάςτοτε ομάδασ ςτόχου ζγινε με ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ που ςυνοπτικά μποροφν να καταγραφοφν ωσ εξισ:



Ξαταγραφι των αιτθμάτων τοπικϊν και επαγγελματικϊν
φορζων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, που υποβλικθκαν προσ τθν
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ και ςυγκεκριμζνα του Σικονομικοφ
Επιμελθτθρίου, του Χυνδζςμου των Εν Ελλάδι Ψουριςτικϊν
και Ψαξιδιωτικϊν Γραφείων (HATTA), του Ξζντρου
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ (ΞΑΥΕ), τθσ Ζνωςθσ
Χυντακτϊν Υεριοδικοφ και Θλεκτρονικοφ Ψφπου, του
Εμπορικοφ Χυλλόγου Ακινασ, τθσ Εκνικισ Χυνομοςπονδίασ
Ελλθνικοφ Εμπορίου, του Διμου Ξθφιςιάσ, του Διμου
Ελευςίνασ, του Εργατοχπαλλθλικοφ Ξζντρου Πεγάρων και
τθσ Ζνωςθσ υλουργϊν και Επιπλοποιϊν Ελευςίνασ.



Επεξεργαςία των προτάςεων των ΞΥΑ τθσ Υεριφζρειασ
Αττικισ.



Πελζτθ τθσ ζρευνασ «Υροςδιοριςμόσ των αναγκϊν των
επιχειριςεων ςε εξειδικευμζνεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ» που
διενζργθςε το Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν
Αςφαλίςεων το 2001, με δείγμα 12.000 επιχειριςεισ.
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Αξιολόγθςθ των ςτοιχείων απαςχόλθςθσ και οικονομικισ / κοινωνικισ διάρκρωςθσ τθσ
περιφζρειασ που δθμοςιεφονται ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και του
Υεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι ζκδοςθ
οικονομικοφ - επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ «Σι Ρομοί τθσ Ελλάδοσ».



Επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ πεδίου όςον αφορά τθ ηιτθςθ ειδικοτιτων
και δεξιοτιτων δείγματοσ των ιδιωτικϊν επιχειριςεων ςτθν Αττικι («Ηιτθςθ Ειδικοτιτων
και Δεξιοτιτων: Αποτελζςματα Ζρευνασ ςτισ Λδιωτικζσ Επιχειριςεισ» ΥΑΕΥ 2004).



Αξιοποίθςθ των ερευνϊν που διεξάγει θ εταιρεία «Υαρατθρθτιριο ΑπαςχόλθςθσΕρευνθτικι – Υλθροφορικι Α.Ε.» ΥΑΕΥ για τθν διάρκρωςθ τθσ Απαςχόλθςθσ και τθν
διάγνωςθ αναγκϊν των επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.



Χυνεργαςία με άλλουσ φορείσ του δθμοςίου όπωσ το ΞΕΚΛ από τθν οποία προζκυψε το
καινοτόμο ζργο Εναλλαςςόμενθσ Ξατάρτιςθσ ςτα πλαίςια τθσ Σλοκλθρωμζνθσ
Υαρζμβαςθσ για άνεργεσ γυναίκεσ. Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό από τισ καταρτιηόμενεσ
άνεργεσ γυναίκεσ, που προιλκαν από τουσ καταλόγουσ του ΞΕΚΛ, ανικε ςτθν κατθγορία
του ειδικοφ προφίλ, που αφοροφςε χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο και μακροχρόνια
απουςία από τθν αγορά εργαςίασ.



Ξαταγραφι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ παραγόντων τθσ αγοράσ εργαςίασ και κοινωνικϊν
φορζων που κλικθκαν να δθλϊςουν τισ ανάγκεσ τουσ για εκπαιδευόμενο προςωπικό ςε
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ.
Ψα κριτιρια μοριοδότθςθσ και επιλογισ των ωφελοφμενων των προγραμμάτων, όπωσ
διατυπϊνονταν ςτισ ςχετικζσ προκθρφξεισ, ζκεταν τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ για τισ δράςεισ
κατάρτιςθσ, όπωσ καταπολζμθςθ ανεργίασ, πρόλθψθ μακροχρόνιασ ανεργίασ, πρόςβαςθ
γυναικϊν ςτα προγράμματα και εφαρμογι τθσ πολιτικισ mainstreaming.
Ξατά τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων εναλλαςςόμενθσ κατάρτιςθσ, το κεωρθτικό μζροσ τθσ
κατάρτιςθσ διαδεχόταν πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ ςυναφοφσ με τισ ειδικότθτεσ
αντικειμζνου. Θ Υεριφζρεια Αττικισ ζδωςε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςφγκλιςθ του προφίλ κάκε
καταρτιηομζνου με τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων υποδοχισ, προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ
πικανότθτα απορρόφθςθσ του από αυτζσ. Θ προςζλκυςθ των επιχειριςεων πραγματοποιείτο με
προκιρυξθ τθσ Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Αττικισ, κακϊσ και με επιςτολζσ προσ τισ επιχειριςεισ
και επικοινωνία με τα τμιματα ανκρϊπινου δυναμικοφ ι διευκυντικά ςτελζχθ. Θ άντλθςθ,
καταγραφι και επεξεργαςία των ςτοιχείων του προφίλ κάκε καταρτιηόμενου βαςιηόταν ςε ειδικά
διαμορφωμζνο ερωτθματολόγιο, με τθ ςυνεργαςία και υποςτιριξθ ειδικϊν επιςτθμονικϊν
ςυνεργατϊν ςυναφϊν ειδικοτιτων (ψυχολόγοι, ψυχολόγοι εργαςίασ, κοινωνιολόγοι). Από τθ
διαδικαςία αυτι, προζκυψαν χριςιμα ςυμπεράςματα γφρω από τα ατομικά χαρακτθριςτικά κάκε
καταρτιηόμενου με ςτόχο τθ δθμιουργικι ενςωμάτωςι τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ κατάρτιςθσ και
τθν ομαλι ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ μζςω τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ επιχειριςεισ.
Χιμερα θ Υεριφζρεια Αττικισ διατθρεί ζνα δίκτυο άνω των 600 ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων.
Ψζλοσ, με ςτόχο τον εντοπιςμό των προβλθμάτων και των αδυναμιϊν που παρουςιάηονταν κατά
τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, αλλά και με ςαφι τον προςανατολιςμό για
αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ και ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ των καταρτιςμζνων, θ
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ ΞΕΞ Αττικισ εφάρμοςε τθν αξιολόγθςθ των Υρογραμμάτων Ξατάρτιςθσ
μζςω τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν από τουσ ίδιουσ τουσ καταρτιηόμενουσ.
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3.1.3. Ξατάρτιςθ Εργαηομζνων ΔΕΞΣ ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ»
Χτθν περιφζρεια Αττικισ και ειδικότερα ςτο ΞΕΞ Ξθφιςιάσ, υλοποιικθκε κατά τθν περίοδο Λοφνιοσ
- Χεπτζμβριοσ 2009, το πρόγραμμα κατάρτιςθσ Χτελεχϊν Δθμοςίων Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν
Δ.Ε.Ξ.Σ., ςτο πλαίςιο του Ε.Υ. «ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ», ΩΥΣΠΕΨΦΣ 2,
ΠΕΨΦΣ 4, ΑΣΡΑΧ 4. Θ δράςθ χρθματοδοτικθκε κατά 80% από το ΕΞΨ και κατά 20% από το
Ωπουργείο Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ. Ψο πρόγραμμα διαρκρϊκθκε ςε τζςςερισ
κφκλουσ κατάρτιςθσ, διάρκειασ εκατό (100) ωρϊν ζκαςτοσ, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ
περιελάμβανε τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ:
Ρίνακασ 4: Κεματικζσ Ενότθτεσ Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ

Ψο αναλυτικό πρόγραμμα του ςεμιναρίου υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με το Σικονομικό
Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΣΥΑ), το οποίο είχε τθν επιςτθμονικι ευκφνθ για τθ διαμόρφωςθ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κακϊσ και τθν παροχι τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και
αρκογραφίασ.
Ψο πρόγραμμα παρακολοφκθςαν ςυνολικά 72 ςτελζχθ (15 άντρεσ, 57 γυναίκεσ), κατά 72%
ανωτζρου επιπζδου ςπουδϊν, που εργάηονταν ςε 12 διαφορετικζσ ΔΕΞΣ, κατανεμθμζνα ςε 7
τμιματα.

Σχιμα 5: Κατανομι ςτελεχϊν ΔΕΚΟ ςτουσ κεματικοφσ κφκλουσ
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Σχιμα 6: Κατανομι ςτελεχϊν ΔΕΚΟ κατά επίπεδο ςπουδϊν

Ψο πρόγραμμα ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ 60 καταρτιηόμενοι, ενϊ 12 ςυμμετζχοντεσ
παρακολοφκθςαν μεμονωμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ. Χφμφωνα με τθ διερεφνθςθ των
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν τθσ ομάδασ-ςτόχου, που διεξιχκθ πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ με
τθ μζκοδο των ερωτθματολογίων, προζκυψε ότι τα βαςικά κίνθτρα για τθ ςυμμετοχι ςτο
πρόγραμμα υπιρξαν θ απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτο αντικείμενο κατάρτιςθσ και θ
προοπτικι εργαςιακισ εξζλιξθσ. Χτο επόμενο διάγραμμα αποτυπϊνονται οι προςδοκίεσ των
ςυμμετεχόντων από το πρόγραμμα κατάρτιςθσ.

Σχιμα 7: Ρροςδοκίεσ των ςτελεχϊν ΔΕΚΟ από το
πρόγραμμα κατάρτιςθσ

Δείκτεσ
Β1
Απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτο
αντικείμενο κατάρτιςθσ
Β2
Εργαςιακι εξζλιξθ γενικά
Β3
Ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ τθσ
Διοικθτικισ/ Σικονομικισ Επιςτιμθσ και
των Εφαρμογϊν τθσ Ψεχνολογίασ ςτθν
εργαςία
Β4
Ανάπτυξθ αποτελεςματικότθτασ
Β5
Επικαιροποίθςθ γνϊςεων
Β6
Βελτίωςθ διαχειριςτικισ ικανότθτασ
Β7
Βελτίωςθ
ικανότθτασ
διαχείριςθσ
κρίςεων
Β8
Βελτίωςθ ικανοτιτων διοίκθςθσ ομάδασ
Β9
Υιςτοποίθςθ γνϊςεων
Β10
Υροςαρμογι
ςε
νζο
αντικείμενο
εργαςίασ
Β11
Άλλοι προςωπικοί λόγοι
Β12
Δθμόςιεσ Χχζςεισ

Από τθν τελικι αξιολόγθςθ προζκυψε, επίςθσ, ότι θ ανταπόκριςθ των καταρτιηομζνων ςτελεχϊν
ςτθν υποδομι, το περιεχόμενο του προγράμματοσ και τουσ ειςθγθτζσ ιταν κετικι και κάλυψε ςε
ικανοποιθτικό βακμό ςτισ προςδοκίεσ τουσ, ωςτόςο ηθτικθκε ο περεταίρω εμπλουτιςμόσ του
προγράμματοσ με αςκιςεισ, μελζτεσ περίπτωςθσ και πρακτικι εξάςκθςθ ςτισ νζεσ ζννοιεσ.
Αναδείχκθκε επίςθσ, ότι το πρόγραμμα πικανόν να ιταν πιο αποτελεςματικό αν οι καταρτιηόμενοι
μποροφςαν να επιλζξουν αυτόνομεσ κεματικζσ ενότθτεσ και προςζρχονταν ςτο μάκθμα
αποκλειςτικά πριν τθν εργαςία τουσ.
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3.2. Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ
3.2.1. Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ34 καλφπτει το
10,7% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ και το 5,39% του ςυνολικοφ
πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ.
Σ αγροτικόσ τομζασ καταλαμβάνει ζνα μεγάλο μζροσ τθσ
πρωτογενοφσ δραςτθριότθτασ, με τθν περιφζρεια να
εξειδικεφεται ςε εντατικζσ βιομθχανικζσ καλλιζργειεσ όπωσ
βαμβάκι, καλαμπόκι, καπνόσ, ςιτθρά, βιομθχανικι τομάτα,
ςπαράγγια, ακτινίδια, πατάτα, ςταφφλια κ.α., ενϊ μεγάλο τμιμα
τθσ ςυνολικισ τθσ επιφάνειασ καλφπτεται από δάςθ, δαςικζσ
εκτάςεισ (καμνότοπουσ).
Χτον δευτερογενι τομζα μεταξφ των ςθμαντικότερων
μεταποιθτικϊν κλάδων είναι οι βιοτεχνίεσ ξφλου και επίπλων,
καπνοφ, κλωςτοχφαντουργίασ, ζνδυςθσ, υπόδθςθσ, τροφίμων,
ποτϊν, εξόρυξθσ και επεξεργαςίασ μαρμάρου.
Χτον τριτογενι τομζα ςθμαντικι κζςθ κατζχει το εμπόριο και ο
τομζασ του τουριςμοφ, που ςτθν περιφζρειά αυτι οδθγείται ςτθν
ανάπτυξθ και ςτθν επζκταςθ των εναλλακτικϊν μορφϊν
τουριςμοφ. Σ τουριςμόσ αναδεικνφεται και υποςτθρίηεται, από το
φυςικό πλοφτο, όπου κακοριςτικό ρόλο παίηουν τα
οικοςυςτιματα τθσ περιφζρειασ με αναγνωριςμζνθ ςθμαςία,
υδροβιότοποι ςυνκικθσ Ramsar κλπ., τα νθςιά τθσ, τθν ζντονθ
πολιτιςτικι δραςτθριότθτα με αξιόλογθ ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων-Γιορτζσ παλιάσ πόλθσ ςτθν άνκθ, Ξαρναβάλι
άνκθσ, Φεςτιβάλ Φιλίππων Κάςου, Φεςτιβάλ Cosmopolis Διμου
Ξαβάλασ, Σνειροφπολθ Δράμασ ςε ςυνδυαςμό με το
χιονοδρομικό κζντρο Φαλακροφ Δράμασ.

Σχιμα 8: Ρεριφζρεια Ανατολικισ
Μακεδονίασ – Κράκθσ

Ρίνακασ 5
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Αν.Πακεδ. Χφνολο
Κράκθ
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
499,4
9.262,4
Εργατικό
Δυναμικό

261,5

4.974,5

Απαςχολοφμενοι

235,6

4.531,9

Άνεργοι

29,5

442,6

Πθ οικονομικά
ενεργοί

237,9

4.287,9

Υθγι: Γ.Γ. ΕΧΩΕ, Bϋ Ψρίμθνο 2009

Χχετικά με τα ςτοιχεία απαςχόλθςθσ και ανεργίασ ςτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα
ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ
1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ ςυγκριτικά με το
ςφνολο τθσ χϊρασ.
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Σχιμα 9 Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)

3.2.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
H Υεριφερειακι Διεφκυνςθ ΞΕΞ Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ, εδρεφει ςτθν Ξαβάλα εντόσ
του κτιρίου του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ του Σ.Α.Ε.Δ. Ξαβάλασ. Χτθν Υεριφζρεια υπάγονται οι
Ρομοί Δράμασ, Ξαβάλασ, άνκθσ, Φοδόπθσ και Ζβρου. Εξ αυτϊν, τα ΞΕΞ Ξαβάλασ και Δράμασ είναι
ςτελεχωμζνα με μόνιμο προςωπικό.
Θ διάγνωςθ των αναγκϊν τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ ςε ειδικότθτεσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ, ζγινε με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ οικονομίασ και κοινωνίασ, που
κακορίηουν και τθν εναςχόλθςθ των κατοίκων με τισ διάφορεσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε
ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ για κζςεισ εργαςίασ όπωσ αυτζσ καταγράφονται από τουσ αρμόδιουσ
φορείσ, τα Ξζντρα Υροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ (ΞΥΑ) και τουσ τοπικοφσ
φορείσ(επαγγελματικοφσ, κοινωνικοφσ, ςυνδικαλιςτικοφσ).
Σι προτάςεισ των τοπικϊν φορζων αφοροφςαν μεταξφ άλλων:



ςτισ ειδικότθτεσ του τουριςμοφ θ επιλογι τουσ βαςίςτθκε ςτισ προτάςεισ του Χυνδζςμου
ενοδόχων Ρομοφ Ξαβάλασ,



θ ειδικότθτα βοθκοί θλεκτρολόγοι εγκαταςτάςεων βαςίςτθκε ςτισ προτάςεισ του
Χυνδζςμου Θλεκτρολόγων Ρ. Ξαβάλασ,



θ ειδικότθτα κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν, ςτο ςχετικό αίτθμα του Επιμελθτθρίου
Δράμασ,



οι ειδικότθτεσ τεχνικϊν επαγγελμάτων όπωσ βοθκοί χειριςτϊν φορτοεκφορτωτικϊν
μθχανθμάτων, θλεκτροςυγκολλθτζσ, ξυλουργοί, τεχνίτεσ κεραμοςκεπϊν, βαςίςτθκε ςε
προτάςεισ του Επιμελθτθρίου Δράμασ, Εργατοχπαλλθλικοφ Ξζντρου Ρ. Ξαβάλασ, του
Χωματείου Σικοδόμων και Χυναφϊν Επαγγελμάτων Ξαβάλασ.
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Σι δράςεισ κατάρτιςθσ που υλοποιικθκαν ςτθν Υεριφζρεια, ςυγχρθματοδοτικθκαν από το
Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ»
(2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ), απευκφνονταν ςτθν πλειοψθφία τουσ ςε ανζργουσ, θλικίασ 18-65 ετϊν.
Χυνολικά ςτουσ Ρομοφσ Ξαβάλασ, Δράμασ, άνκθσ, Φοδόπθσ, Ζβρου καταρτίςκθκαν τθν περίοδο
2003-2008, 716 άτομα (280 άνδρεσ – 436 γυναίκεσ), μθ περιλαμβανομζνων των ατόμων που
ςυμμετείχαν ςε ειδικά προγράμματα για ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ. Χτόχοσ των προγραμμάτων
ιταν θ καταπολζμθςθ και θ πρόλθψθ τθσ ανεργίασ ςτουσ νζουσ, θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ
των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ και πλθκυςμιακϊν ομάδων που αποκλείονται ι απειλοφνται
από τθν αγορά εργαςίασ. Ανάλογα με τθν ομάδα ςτόχο και τον τομζα παρζμβαςθσ, οι δράςεισ
υλοποιικθκαν με το ςφςτθμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ ι εναλλαςςόμενθσ κατάρτιςθσ.
Ρίνακασ 6: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
2003-2008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Αν. Μακεδονία Σφνολο Χϊρασ
Κράκθ
Υρογράμματα
42
352
Ξαταρτιηόμενοι

1.535

8.763

Χτα προγράμματα εναλλαςςόμενθσ κατάρτιςθσ, θ επιλογι των 176
επιχειριςεων που επζδειξαν ενδιαφζρον για να καταρτίςουν τουσ
ςπουδαςτζσ, ζγινε με κριτιριο τθ ςυνάφεια κεωρθτικοφ και
πρακτικοφ μζρουσ του προγράμματοσ. Ζτςι δόκθκε θ ευκαιρία,
μζςω τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, να ζλκουν ςε επαφι οι
καταρτιηόμενοι με τουσ πραγματικοφσ όρουσ και ςυνκικεσ του
εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ των επιχειριςεων του ςχετικϊν
κλάδων.
Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα
το
πρόγραμμα
εναλλαςςόμενθσ κατάρτιςθσ «Σροφοκόμοι» και θ τοποκζτθςθ των
ςυμμετεχόντων για πρακτικι άςκθςθ ςε ξενοδοχεία τθσ περιοχισ,
όπου ιρκαν ςε επαφι με τα αντικείμενα όπωσ θ οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ λινοκικθσ, θ οργάνωςθ και λειτουργία τθσ
υποδοχισ, θ τεχνικι τθσ οροφοκομίασ κ.α..
Δεδομζνου του διαρκϊσ μεταβαλλόμενου οικονομικοφ και
εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο θ ανάγκθ για κατάρτιςθ και
επανακατάρτιςθ παρουςιάηεται όλο και πιο επιτακτικι, τα
προγράμματα που υλοποιικθκαν κάλυψαν μζροσ των αναγκϊν των
καταρτιηομζνων, τόςο ουςιαςτικά με τθν απόκτθςθ ςχετικϊν
γνϊςεων, όςο και τυπικά με τθν απόκτθςθ ενόσ τίτλου
(πιςτοποιθτικό) βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του
προγράμματοσ.
Χυνολικά οι καταρτιηόμενοι εκδιλωςαν μεγάλο ενδιαφζρον και
εφαρμόςτθκαν μζκοδοι εκπαίδευςθσ ενθλίκων από ζμπειρουσ
εκπαιδευτζσ, οι οποίοι κεϊρθςαν ότι δεν υπάρχει λόγοσ για
διαχωριςμό των εκπαιδευτικϊν μεκόδων ανάλογα με το φφλο.
Ακόμθ και όταν το πρόγραμμα αφοροφςε ειδικότθτα όπου
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Σχιμα 10: Αναλογία Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008

Ρρόγραμμα
Θλεκτροςυγκολλθτϊν
(Καβάλα)
Χτο πλαίςιο του εργαςτθριακοφ
μζρουσ του προγράμματοσ Θλεκτροςυγκολλθτζσ
ςτθν
Ξαβάλα,
καταςκευάςτθκε
από
τουσ
καταρτιηόμενουσ με τθν κακοδιγθςθ
των εκπαιδευτϊν τουσ, ειδικό κάκιςμα
ρίψεων για ςφαίρα για ακλθτζσ με
κινθτικά προβλιματα.
Υαράλλθλα,
ολοκλθρϊκθκε
θ
μεταλλικι περίφραξθ του Λεροφ Ραοφ
Αγίου Ελευκερίου Ελευκεροφπολθσ Ρ.
Ξαβάλασ.
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επικρατοφν παραδοςιακά ςτερεότυπα χαρακτθριςμοφ των
επαγγελμάτων ςε ανδρικά και γυναικεία π.χ. θλεκτροςυγκολλθτζσ ι
οροφοκόμοι, οι εκπαιδευτζσ αποδυνάμωςαν ι και εξάλειψαν
αυτιν τθν προκατάλθψθ, ενιςχφοντασ το ενδιαφζρον και των δφο
φφλων ιςάξια με τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων, ανακζτοντασ
εργαςίεσ ςε μικρζσ ομάδεσ χωρίσ να κάνουν διαχωριςμοφσ.
3.2.3. Ειδικζσ δράςεισ κατάρτιςθσ
Ψθν περίοδο 2006-2008, υλοποιικθκαν από τθν ΕΞΑΕ ειδικά
προγράμματα κατάρτιςθσ, τα οποία ςυγχρθματοδοτικθκαν από το
Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Απαςχόλθςθ
και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» (2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ),
ςτισ
παρακάτω ειδικότθτεσ:

«Ραραςκευι
ςυςκευαςία
παραδοςιακϊν
προϊόντωνεδεςμάτων» (Αμάραντα-Διμου
Ξυλαγανισ)



Ψεχνικζσ Ειδικότθτεσ
Υραςίνου),



Ψουριςμόσ - Υαροχι Ωπθρεςιϊν (Σροφοκόμοι, Χτελζχθ
προϊκθςθσ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ΠαγειρικιΗαχαροπλαςτικι, Υαραδοςιακι Παγειρικι, Υαραςκευι
ςυςκευαςία παραδοςιακϊν προϊόντων εδεςμάτων, Ξομμωτικι
Ψζχνθ),



Σικονομικά-Διοίκθςθ (Υωλθτζσ λιανικοφ εμπορίου, Σργάνωςθ
μικρϊν εμπορικϊν επιχειριςεων),





Αγροτικά (Βιολογικζσ εναλλακτικζσ καλλιζργειεσ),

Σι καταρτιηόμενεσ τθσ ειδικότθτασ
ςυςκευαςία
παραδοςιακϊν
προϊόντων
εδεςμάτων» που υλοποιικθκε ςτο
χωριό
Αμάραντα,
του
Διμου
υλαγανισ ςτο Ρομό Φοδόπθσ,
ανζλαβαν, με τθν κακοδιγθςθ και
υποςτιριξθ των εκπαιδευτϊν τουσ, να
καταγράψουν παραδοςιακζσ ςυνταγζσ
τθσ περιοχισ, να τισ υλοποιιςουν ςτο
πρακτικό μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ τουσ,
να τισ φωτογραφίςουν, να τισ
ςυγκεντρϊςουν ς’ ζνα λεφκωμα και
να τισ εκδϊςουν. Αυτι θ προςπάκεια
ζγινε ζνα μικρό άλμπουμ από όπου
και οι δφο φωτογραφίεσ.

(Ανκοδετικι,

Αρτοποιία,

Ψεχνίτεσ «Υαραςκευι

Υλθροφορικι (Ειςαγωγι ςτθν πλθροφορικι),

Υολιτιςμόσ (Φαφι παραδοςιακϊν ενδυμαςιϊν).
Σ κφριοσ όγκοσ των προγραμμάτων πραγματοποιικθκε ςτουσ
Ρομοφσ άνκθσ και Φοδόπθσ, με ζμφαςθ ςτισ ορεινζσ και
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ αυτϊν των νομϊν με απομονωμζνουσ
από τα αςτικά κζντρα πλθκυςμοφσ. Χτισ περιοχζσ αυτζσ, λόγω των
κρθςκευτικϊν και πολιτιςμικϊν αντιλιψεων και πρακτικϊν, ο
γυναικείοσ πλθκυςμόσ τθσ περιοχισ ζχει δυςκολίεσ οικονομικισ και
κοινωνικισ ζνταξθσ και τα ποςοςτά τθσ μθ καταγεγραμμζνθ
ανεργίασ τουσ είναι ιδιαίτερα υψθλά κακϊσ οι γυναίκεσ δεν
εγγράφονται ςτα μθτρϊα του ΣΑΕΔ και δεν καταγράφεται θ
ανεργία ι θ απαςχόλθςι τουσ. Ξατά τθν υλοποίθςθ των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ εφαρμόςτθκαν τεχνικζσ εκπαίδευςθσ
ενθλίκων (προϊκθςθ ενεργθτικισ μάκθςθσ, μάκθςθ μζςω τθσ
πράξθσ, αλλθλεπίδραςθ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων).
Επιπλζον, δόκθκε ζμφαςθ ςε κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ θ
προετοιμαςία του εκπαιδευόμενου για τθν αγορά εργαςίασ,
τεχνικζσ ςφνταξθσ βιογραφικοφ, τρόποι εξεφρεςθσ εργαςίασ,
προςομοίωςθ ςυνζντευξθσ με τον εργοδότθ, κζματα υγιεινισ και
αςφάλειασ τθσ εργαςίασ.
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1

2

(1)-(3): Φαφι παραδοςιακϊν ενδυμαςιϊν,
(4): Υαραδοςιακι Παγειρικι,
(5): Ψεχνίτεσ Υραςίνου

3

4
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5

3.2.4. Άλλα προγράμματα κατάρτιςθσ
Εκτόσ από τισ δράςεισ κατάρτιςθσ ανζργων, ςτθν περιφζρεια υλοποιικθκαν και τα ακόλουκα
προγράμματα:
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3.3. Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου – Χίοσ
3.3.1. Γενικά Χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία νθςιωτικι περιφζρεια
με όλα τα χαρακτθριςτικά των γεωγραφικά μειονεκτικϊν
περιοχϊν όπωσ πολυδιάςπαςθ γεωγραφικοφ χϊρου, μικρό
μζγεκοσ πλθκυςμοφ και τοπικισ αγοράσ, χαμθλι
παραγωγικότθτα, προβλθματικι διαςφνδεςθ με τθν θπειρωτικι
αλλά και νθςιωτικι Ελλάδα.
Αποτελείται από εννζα κατοικθμζνα νθςιά ςε τρεισ Ρομοφσ
(Οζςβου, Χίου και Χάμου). Θ ςυνολικι ζκταςι τθσ φκάνει τα
3.836 km2. Υζντε από τα νθςιά τθσ είναι μεγάλα ςε ζκταςθ
(Οζςβοσ, Χίοσ, Χάμοσ, Οιμνοσ, Λκαρία) και τζςςερα μικρότερα
(Άγιοσ Ευςτράτιοσ, Σινοφςςεσ, Ψαρά, Φοφρνοι). Επίςθσ, ςτθν
Υεριφζρεια περιλαμβάνονται πολλά μικρότερα ακατοίκθτα
νθςιά και μεγάλοσ αρικμόσ βραχονθςίδων35,36.
Χτα περιςςότερα νθςιά ο βαςικόσ παραγωγικόσ τομζασ είναι ο
πρωτογενισ, με κυρίαρχα προϊόντα εκείνα που αντιμετωπίηουν
προβλιματα διάκεςθσ ςτθν εκνικι και διεκνι αγορά. Σ
μεταποιθτικόσ τομζασ, άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τθ πρωτογενι
παραγωγι, είναι ιςχνόσ, παραδοςιακοφ χαρακτιρα και
παρουςιάηει διακυμάνςεισ, με τάςεισ ανάκαμψθσ, τα τελευταία
χρόνια. Σ τομζασ των υπθρεςιϊν, ο τριτογενισ τομζασ,
ταυτίηεται ι τείνει να ταυτιςτεί με τον τουριςμό,
παρουςιάηοντασ ζντονθ διαφοροποίθςθ ςτθ Χίο και μικρότερθ
διαφοροποίθςθ ςτθ Οζςβο.
Θ νιςοσ Χίοσ είναι το δεφτερο ςε ζκταςθ νθςί τθσ Υεριφζρειασ
Β. Αιγαίου, με ςυνολικι επιφάνεια 841,58 km2 και μικοσ
ακτογραμμϊν 213km και ταυτόχρονα το πζμπτο ςε ζκταςθ ςτθν
Ελλάδα, μετά τθν Ξριτθ, τθν Εφβοια, τθν Οζςβο, και τθν Φόδο.

Σχιμα 11: Ρεριφζρεια Βορείου
Αιγαίου

Ρίνακασ 7
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Βόρειο
Χφνολο
Αιγαίο
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
165,2
9.262,4
Εργατικό
Δυναμικό

76,7

4.974,5

Απαςχολοφμενοι

71,8

4.531,9

Άνεργοι

4,9

442,6

Πθ οικονομικά
ενεργοί

88,5

4.287,9

Υθγι: Γ.Γ. ΕΧΩΕ, Bϋ Ψρίμθνο 2009

Πε πρωτεφουςα τθ Χίο, ο νομόσ ςυγκεντρϊνει ποςοςτό 0,5% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ με τάςθ
μείωςθσ, αφοφ ζχει υψθλό ποςοςτό φυςικισ μείωςθσ του πλθκυςμοφ (υπεροχι γεννιςεων/1.000
κατοίκουσ: -4,1 το 2002, -5,1 το 2003), αλλά αναλογία μακθτϊν Δθμοτικοφ ανά 1.000 κατοίκουσ
υψθλότερθ από τον μζςο όρο τθσ χϊρασ (61 ζναντι 59). Πεταξφ των απογραφϊν 1991 και 2001 ο
πλθκυςμόσ του αυξικθκε 2,3%, ενϊ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ αυξικθκε 6,9%37.
Υαράγει το 0,4% του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ τθσ χϊρασ, αναλογία ςχεδόν ςτακερι από
το 1995, από το οποίο τα 3/4 προζρχονται από τισ υπθρεςίεσ, με τθ ςυμβολι και του τουριςμοφ
(4% από υπθρεςίεσ ξενοδοχείων και εςτιατορίων). Χτθ γεωργία αναλογεί 10% του προϊόντοσ του
νομοφ το 2002 από 11% το 1997 και εκεί παράγεται 0,6% τθσ ςυνολικισ γεωργικισ παραγωγισ τθσ
χϊρασ. Θ Χίοσ είναι πολφ γνωςτι για τθν ςθμαντικι μαςτιχοπαραγωγι τθσ. Ψο 63,9% τθσ
επιφάνειασ του Ρομοφ καλφπτεται από βοςκοτόπια, το 10,7 από δάςθ, ενϊ οι καλλιεργοφμενεσ
εκτάςεισ και αγραναπαφςεισ καλφπτουν το 18,3% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ. Θ οικονομία του
Ρομοφ παραμζνει ςτθ βάςθ τθσ αγροτικι, με παράλλθλθ ανάπτυξθ του τουριςμοφ, κυρίωσ από το
1990 και μετά.
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Σι επενδφςεισ των βιομθχανικϊν επιχειριςεων του νομοφ μετά από ςθμαντικι άνοδο το 2000, το
2001 υποχϊρθςαν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ετιςιασ Βιομθχανικισ Ζρευνασ τθσ ΕΧΩΕ. Πε κατά
κεφαλι προϊόν 11,4 χιλ. ευρϊ κατατάςςεται 25οσ με βάςθ το κριτιριο αυτό με 88% του μζςου
όρου τθσ Ελλάδασ το 2002 (69% του μζςου όρου τθσ ΕΕ-25). Θ τουριςτικι υποδομι από άποψθ
χωροταξίασ ςυγκεντρϊκθκε ςτο Ξεντρικό και Ρότιο τμιμα του νθςιοφ. Θ ςυμμετοχι ςτον
δευτερογενι τομζα παραμζνει χαμθλι ενϊ χαρακτθριςτικό του Ρομοφ είναι θ εναςχόλθςθ των
κατοίκων με τθν ναυτιλία. Θ κτθνοτροφία παρουςιάηει περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ,
ενϊ ιδιαίτερα γνωςτό είναι το χιακό πρόβατο. Θ βιομθχανία ζχει ακολουκιςει ςτάςιμθ ζωσ
φκίνουςα πορεία από άποψθ ςυμμετοχισ ςτθν απαςχόλθςθ και ςτο ειςόδθμα. Χωροταξικά
εντάςςεται ςτα νοτιοδυτικά - δυτικά τθσ πόλθσ τθσ Χίου και ςτα Ξαρδάμυλα.
Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ
ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια
Βορείου Αιγαίου ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ.

Σχιμα 12: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)

3.3.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Θ Εταιρεία λειτοφργθςε Ξζντρο Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ ςτθ
νιςο Χίο από το 2006-2008, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
απαςχόλθςθσ των ανζργων και των εποχιακά εργαηόμενων. Για
το ςχεδιαςμό των προγραμμάτων κατάρτιςθσ λιφκθκαν υπόψθ
τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ διάρκρωςθσ τθσ Υεριφζρειασ, και
ςυγκεκριμζνα τθσ νιςου Χίου, τα ςτοιχεία απαςχόλθςθσ των
ερευνϊν πεδίου τθσ ΥΑΕΥ κακϊσ και αυτά που αφοροφν τθν
καταγεγραμμζνθ ανεργία από τισ υπθρεςίεσ του ΣΑΕΔ.
Σχιμα 13: Αναλογία
Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008
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Ρίνακασ 8: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
2003-2008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Βόρειο Αιγαίο – Χίοσ
Σφνολο
Χϊρασ
Υρογράμματα
3
352
Ξαταρτιηόμενοι

65

8.763

Σι δράςεισ είχαν τζςςερισ βαςικοφσ ςτόχουσ:
1. Ψθν πρόλθψθ τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ. Υροσ τοφτο, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτουσ νζουσ
πριν ςυμπλθρϊςουν 6 μινεσ ανεργία και ςτουσ ενιλικεσ πριν ςυμπλθρϊςουν 12 μινεσ ανεργία.
Ξατά τθν επιλογι των ανζργων που ςυμμετείχαν ζγινε προςπάκεια ϊςτε ποςοςτό άνω του 60%
των καταρτιηομζνων να είναι άνεργοι αυτισ τθσ κατθγορίασ.
2. Ψθν επιδίωξθ τθσ αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα προγράμματα με ποςοςτό 60% ςτο
πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
3. Ψθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ mainstreaming μζςω τθσ ζνταξθσ ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ
ατόμων τα οποία ζχουν τθν ικανότθτα και ετοιμότθτα να τα παρακολουκιςουν, και είναι μζλθ
πλθκυςμιακϊν ομάδων που αποκλείονται ι απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ.
4. Ψθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ με τθν πρόςβαςθ των ατόμων ςτθν κατάρτιςθ και
επανακατάρτιςθ, για νζουσ ανζργουσ κάτω των 25 ετϊν με διάρκεια ανεργίασ άνω των 6 μθνϊν
και ανζργουσ άνω των 25 ετϊν με ανεργία μεγαλφτερθ των 12 μθνϊν. Ξατά τθν διαδικαςία
επιλογισ των ανζργων που ςυμμετείχαν ςτα προγράμματα, ζγινε προςπάκεια ϊςτε ποςοςτό 40%
των καταρτιηομζνων να είναι άνεργοι αυτισ τθσ κατθγορίασ.
Χτο πλαίςιο του ζργου, το οποίο υλοποιικθκε ςτο ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ» (2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ) και ςυγχρθματοδοτικθκε από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο,
καταρτίςτθκαν 65 άτομα, ςτισ παρακάτω ειδικότθτεσ:



Χτζλεχοσ Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων (21 άτομα, 550 ϊρεσ),



Χριςθ Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν - Αυτοματιςμόσ Γραφείου (23 άτομα,
410 ϊρεσ),



Σικονομικι - Διοικθτικι Ωποςτιριξθ ΠΠΕ (21 άτομα, 550 ϊρεσ).

Θ ειδικότθτα «Χτζλεχοσ Ψουριςτικϊν Επιχειριςεων» απευκυνόταν ςε απόφοιτουσ Ουκείου, ΛΕΞ, ΨΕΛ
και ΑΕΛ θλικίασ 18-65 και αντίςτοιχα τα προγράμματα «Χριςθ Ψεχνολογιϊν Υλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν - Αυτοματιςμόσ Γραφείου» και «Σικονομικι Διοικθτικι Ωποςτιριξθ ΠΠΕ» ςε
ανζργουσ απόφοιτουσ Ουκείου θλικίασ 18-65.
Ψο ζργο είχε κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ λόγω τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων και ειδίκευςθσ
των ωφελουμζνων ςε τομείσ τθσ οικονομίασ και ςε επαγγζλματα ςτα οποία υπάρχει ηιτθςθ ςτθν
τοπικι αγορά εργαςίασ.
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3.4. Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
3.4.1. Γενικά Χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ καταλαμβάνει το ΒΔ τμιμα τθσ
Υελοποννιςου και το Δυτικό άκρο τθσ Χτερεάσ Ελλάδοσ.
Υεριλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και
Θλείασ. Θ ςυνολικι τθσ ζκταςθ είναι 11.350 km2 και καλφπτει το
8,6% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ. Χτο μεγαλφτερο
ποςοςτό τα εδάφθ τθσ είναι ορεινά (45,3%) και θμιορεινά
(25,6%) ενϊ μόλισ το 29,1% είναι πεδινζσ εκτάςεισ. Ζχει
εκτεταμζνα παράλια και ςτουσ τρεισ Ρομοφσ, που βρζχονται
από τθ κάλαςςα του Λονίου Υελάγουσ και των κόλπων:
Αμβρακικοφ, Υατραϊκοφ και Ξορινκιακοφ.
Θ Υεριφζρεια τθσ Δυτικισ Ελλάδασ είναι θ τζταρτθ ςε
πλθκυςμό περιφζρεια τθσ Ελλάδασ, αλλά εμφανίηει ιδιαίτερα
χαμθλζσ αναπτυξιακζσ επιδόςεισ ςυγκριτικά ακόμα και με τθν
διευρυμζνθ Ευρϊπθ των 25. Υαρά τισ ςθμαντικζσ
χρθματοδοτικζσ ειςροζσ μζςω Ξοινοτικϊν κονδυλίων και
εκνικϊν πόρων, εντοφτοισ δεν παρουςιάηει τθν αντίςτοιχθ
αναπτυξιακι εξζλιξθ με όρουσ ονομαςτικισ ςφγκλιςθσ. Ψο κατά
κεφαλι ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ υςτερεί τόςο ςε εκνικό, όςο και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, για το ζτοσ 2003 το κατά
κεφαλι ΑΕΥ κυμάνκθκε ςτο 77,3% του κατά κεφαλι ΑΕΥ τθσ
χϊρασ και ςτο 62,7% του μζςου ευρωπαϊκοφ κατά κεφαλι ΑΕΥ.
Θ Υεριφζρεια, ωςτόςο, αναπτφχκθκε με ρυκμοφσ ανάπτυξθσ
(μεταβολι ΑΕΥ) υψθλότερουσ του κοινοτικοφ μζςου όρου
(τόςο τθσ Ε.Ε. των 25 όςο και των 15) για τθν περίοδο 20002003, με αποτζλεςμα να μειωκεί θ κατά κεφαλιν διαφορά
προϊόντοσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ Δυτικι Ελλάδα επιπλζον
εμφανίηει υψθλό ποςοςτό ανεργίασ και δεδομζνου ότι θ
φτϊχεια είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν ανεργία, αυτι θ
Υεριφζρεια εμφανίηει ζνα από τα υψθλότερα ποςοςτά
πλθκυςμοφ που απειλείται από φτϊχεια38 (μακροχρόνια
ανεργία, ανεργία ςε γυναίκεσ και νζουσ).

Σχιμα 14: Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ

Ρίνακασ 9
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Δυτικι
Χφνολο
Ελλάδα
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
614,5
9.262,4
Εργατικό
Δυναμικό

313,0

4.974,5

Απαςχολοφμενοι

282,4

4.531,9

Άνεργοι

30,6

442,6

Πθ οικονομικά
ενεργοί

301,5

4.287,9

Υθγι: Γ.Γ. ΕΧΩΕ, Bϋ Ψρίμθνο 2009

Σ Υρωτογενισ Ψομζασ εξακολουκεί να κατζχει ιδιαίτερθ
ςθμαςία ςτθν οικονομία τθσ Υεριφζρειασ. Αν και τα τελευταία
χρόνια παρουςιάηεται ςχετικι κάμψθ, εντοφτοισ αποτελεί
ςθμαντικό
πόλο
απαςχόλθςθσ
και
οικονομικισ
δραςτθριότθτασ.
Σ πρωτογενισ Ψομζασ εμφανίηει ςε μεγάλο βακμό τα ίδια προβλιματα που αντιμετωπίηει θ
Ελλθνικι γεωργία. Ψα κυριότερα προβλιματα του εςτιάηονται, ςτον μικρό και πολυτεμαχιςμζνο
κλιρο (μ.ο. 34,3 ςτρεμ.), ςτθν θλικιακι διάρκρωςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ, ςτθν εκπαίδευςθ
και τθν κατάρτιςθ των αγροτϊν, ςτισ αδυναμίεσ που παρουςιάηει ο τομζασ εμπορίασ και
διακίνθςθσ των αγροτικϊν προϊόντων, ςτθν πλθμμελι οργάνωςθ των Αγροτικϊν Χυνεταιριςτικϊν
Σργανϊςεων και τθν ωσ εκ τοφτου αδυναμία τουσ να ςυμβάλλουν ςτθν εξομάλυνςθ των
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ςυνκθκϊν προϊκθςθσ των αγροτικϊν προϊόντων και διακίνθςθσ των αγροτικϊν ειςροϊν, ςτθν
ζντονθ διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και των ειςοδθμάτων εντόσ τθσ Υεριφζρειασ.
Σ δευτερογενισ τομζασ χαρακτθρίηεται από μια γενικότερθ προςπάκεια αναδιάρκρωςθσ τθσ
βιομθχανικισ βάςθσ και τθν μετατόπιςθ των δραςτθριοτιτων από τουσ παραδοςιακοφσ φκίνοντεσ
κλάδουσ (μεγάλεσ μονάδεσ) προσ ανταγωνιςτικζσ και βιϊςιμεσ δραςτθριότθτεσ. Σ ςυνολικόσ
αρικμόσ επιχειριςεων του δευτερογενι τομζα ςτθν Υεριφζρεια ανιλκε ςτισ 10.300,12,
παρουςιάηοντασ αφξθςθ περίπου κατά 18,5% ςε ςχζςθ με το 2001 39. Θ ποςοςτιαία μεταβολι για
τθν περίοδο αυτι ιταν μεγαλφτερθ και αυτισ των επιχειριςεων του τριτογενι τομζα (αφξθςθ
περίπου 10%). Σι βαςικότερεσ μεταποιθτικζσ μονάδεσ ςτθν Υεριφζρεια αφοροφν τουσ κλάδουσ
τροφίμων και ποτϊν, ζνδυςθσ, εκτυπϊςεων, εξοπλιςμοφ τθλεπικοινωνιϊν - πλθροφορικισ,
χαρτιοφ, πλαςτικϊν, βιομθχανίεσ επεξεργαςίασ ξφλου, μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν.
Θ λειτουργία των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, των ερευνθτικϊν ινςτιτοφτων και του
Επιςτθμονικοφ Υάρκου ςτθν Υεριφζρεια με το επιςτθμονικό και ερευνθτικό δυναμικό που
διακζτουν, ςυμβάλει ςε μεγάλο βακμό ςτθν προςζλκυςθ καινοτόμων επενδυτικϊν
δραςτθριοτιτων ςε τομείσ που ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ.
Επιςθμαίνεται θ φπαρξθ των οργανωμζνων Βιομθχανικϊν Υεριοχϊν (ΒΛΥΕ Υατρϊν, Εμπορικό
Οιμάνι Αςτακοφ), θ οποία παρζχει τθ δυνατότθτα για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των μεταποιθτικϊν
δραςτθριοτιτων τθσ Υεριφζρειασ.
Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι και θ γεωγραφικι κζςθ τθσ, θ οποία προςφζρει αναπτυξιακζσ
δυνατότθτεσ, δεδομζνου ότι εξαςφαλίηει άμεςθ πρόςβαςθ τόςο ςτισ αγορζσ του εςωτερικοφ όςο
και του εξωτερικοφ (λιμάνι Υατρϊν, ΥΑΚΕ).
Σ Ψριτογενισ τομζασ αποτελεί τον κυρίαρχο τομζα ςτθν Υεριφζρεια (57,6% των απαςχολουμζνων
και 71% τθσ ΑΥΑ40). Χτθν περιφζρεια δραςτθριοποιοφνται 31.383 επιχειριςεισ, ςθμειϊνοντασ
αφξθςθ ςε ςχζςθ με το 2001, περίπου κατά 10%. Ψο μεγαλφτερο μζροσ των επιχειριςεων του
τριτογενι τομζα αναφζρεται ςτουσ κλάδουσ του εμπορίου και των υπθρεςιϊν.
Ειδικότερα θ Υεριφζρεια ςθμειϊνει μεγάλθ ανάπτυξθ ςτουσ τομείσ των μεταφορικϊν υπθρεςιϊν,
των υπθρεςιϊν υγείασ, των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και ανάπτυξθσ με τθν φπαρξθ
εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων, των παραγωγικϊν υπθρεςιϊν. Ωσ ιδιαίτερθσ
ςθμαντικότθτασ αναδεικνφονται οι μεγάλεσ δυνατότθτεσ για ανάπτυξθ ποικίλων τουριςτικϊν
δραςτθριοτιτων (καλάςςιοσ τουριςμόσ, κρθςκευτικόσ, οικολογικόσ, ιαματικόσ, ςυνεδριακόσ κ.ά).
Θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ διακζτει ςθμαντικι τουριςτικι υποδομι με το ςυνολικό
ξενοδοχειακό δυναμικό να περιλαμβάνει 237 ξενοδοχεία με 15.808 κλίνεσ εκ των οποίων οι
1.11741 ςε ξενοδοχεία 5 αςτζρων, 28 οργανωμζνα camping και πλικοσ βοθκθτικϊν καταλυμάτων,
αρκετά εκ των οποίων ζχουν εκςυγχρονιςτεί.
Ψζλοσ, ςτον τουριςμό, θ περιφζρεια δεν ζχει επιτφχει μζχρι ςιμερα να γίνει ζνασ μόνιμοσ και
δυναμικόσ πόλοσ ζλξθσ, παρά το γεγονόσ ότι ςυγκεντρϊνει ςυγκριτικά πλεονεκτιματα, από
πλευράσ κλίματοσ και γεωγραφικισ κζςθσ (τοποκζτθςθ ςτο αρχαιολογικό τρίγωνο Δελφϊν –
Σλυμπίασ – Πυκθνϊν, πλοφςιο φυςικό και πολιτιςτικό κάλλοσ).
Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ
ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ.
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Σχιμα 15: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)

3.4.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Χτθν περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ, θ EKAE δραςτθριοποιείτο με τρία
ΞΕΞ, με κεντρικό το ΞΕΞ Υάτρασ και παραρτιματα τα ΞΕΞ Υφργου και
Αγρινίου. Ψα παραπάνω ΞΕΞ λειτουργοφν από το ζτοσ 2003, ενϊ από
το 2007, μετά τθν υπαγωγι τθσ Εταιρείασ ςτο Ωπουργείο Εργαςίασ,
λειτουργεί μόνο το κεντρικό ΞΕΞ Υάτρασ, το οποίο ςτεγάηεται, εντόσ
κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ του Σ.Α.Ε.Δ. Από τθν ζναρξθ τθσ
λειτουργίασ των ανωτζρω ΞΕΞ μζχρι και ςιμερα ζχουν υλοποιθκεί/
40
προγράμματα
κατάρτιςθσ
διαφορετικϊν
ειδικοτιτων,
εκπαιδεφοντασ ςυνολικά 929 καταρτιηόμενουσ. Ψα προγράμματα
ςυγχρθματοδοτικθκαν από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, ςτο
πλαίςιο του ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» (20002006) (Γ’ ΞΥΧ).
Ρίνακασ 10: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
2003-2008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Δυτικι Ελλάδα
Σφνολο Χϊρασ
Υρογράμματα

40

352

Ξαταρτιηόμενοι

929

8.763

Σχιμα 16: Αναλογία
Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008

Για τθν επιλογι των ειδικοτιτων κατάρτιςθσ πραγματοποιικθκε διάγνωςθ των αναγκϊν τθσ
τοπικισ αγοράσ εργαςίασ κακϊσ και των αναγκϊν των ομάδων – ςτόχων κάκε προγράμματοσ, με
τισ παρακάτω μεκόδουσ:
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α: Πε κλαδικι προςζγγιςθ, όπου αξιοποιικθκαν μελζτεσ περί εκςυγχρονιςμοφ διάφορων κλάδων
τθσ οικονομίασ. Ειδικότερα μελετικθκαν οι δεξιότθτεσ που απαιτοφνταν για νζεσ μεκόδουσ
οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ ανά κλάδο.
β: Πε ςυλλογικι επεξεργαςία ςτοιχείων για τισ κενζσ κζςεισ εργαςίασ, αξιοποιϊντασ τα ςτοιχεία
των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Σ.Α.Ε.Δ. για τθν απαςχόλθςθ, αλλά και τισ μικρζσ αγγελίεσ των
εφθμερίδων για κενζσ κζςεισ εργαςίασ ςε τοπικό επίπεδο.
γ: Πε ζρευνα τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ μζςω ερωτιςεων ςε επιχειριςεισ, λαμβάνοντασ πάντα
υπόψθ τόςο τα ςυμφζροντα του πλθκυςμοφ – ςτόχου όςο και τα κίνθτρα αυτοφ.
H επιλογι των επιχειριςεων πρακτικισ άςκθςθσ ζγινε με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:



Ψθ ςυνάφεια τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ με το αντικείμενο
κατάρτιςθσ και τθ ςυνάφεια των κεματικϊν ενοτιτων του προγράμματοσ με τισ κζςεισ
πρακτικισ άςκθςθσ.



Ψθ δυνατότθτα ανταπόκριςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των
καταρτιηομζνων ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ



Ψθν ανάγκθ και δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ (Διατυπωμζνθ ανάγκθ
απαςχόλθςθσ προςωπικοφ από τθν επιχείρθςθ ςτο Ξ.Ε.Ξ. ι εγγραφι τθσ ςτον ΣΑΕΔ).



Ψθ δυναμικι επιχειρθματικισ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ.

Ψθν απόκτθςθ τθσ κατάλλθλθσ εργαςιακισ εμπειρίασ κατά τθν διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ,
ςτθν επιχείρθςθ.
Ψα προγράμματα λειτοφργθςαν ςυμπλθρωματικά με τισ τοπικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ και
ςυνζβαλλαν ουςιαςτικά ςτθν ζνταξθ των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ. Ειδικότερα ςυνζβαλαν:



ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ομάδασ - ςτόχου και προϊκθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ μζςα
από τθν απόκτθςθ γνϊςεων, καλλιζργεια δεξιοτιτων και τθν υιοκζτθςθ ςτάςεων και
ςυμπεριφορϊν,



ςτθ δθμιουργία προχποκζςεων ανάπτυξθσ απαςχολιςιμου εργατικοφ δυναμικοφ,



ςτθν ενςωμάτωςθ ευπακϊν κοινωνικά ομάδων ςτθν αγορά εργαςίασ, αφοφ
ςυμμετείχαν ςε ποςοςτό 10% περίπου επί του ςυνόλου των ςυμμετεχόντων ςτα
προγράμματα κατάρτιςθσ.

Πε τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων επετεφχκθςαν οι παρακάτω ςτόχοι:



αφξθςθ απαςχολθςιμότθτασ των ανζργων και ιδιαίτερα των νζων και των γυναικϊν,



ςφνδεςθ κατάρτιςθσ ανζργων με τθν απαςχόλθςθ,



καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ μακράσ διάρκειασ και ιδιαίτερα των γυναικϊν,



χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, τόςο ωσ εκπαιδευτικό μζςο, όςο και ωσ εκπαιδευτικό
αντικείμενο.
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3.5. Ρεριφζρεια Θπείρου
3.5.1. Γενικά Χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Ιπειροσ είναι θ πιο ορεινι περιοχι τθσ Ελλάδασ. Ψα ορεινά
τμιματα καλφπτουν το 70% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ, ενϊ τα
πεδινά μόνο το 15%. Βάςει ςτοιχείων που δθμοςιεφονται ςτθ
ιςτοςελίδα τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου, θ Ιπειροσ είναι από τισ
πλζον αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ με πυκνότθτα πλθκυςμοφ
40,5 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ζναντι 79,7 τθσ
χϊρασ. Υερίπου το 1/3 του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ ηει ςε
αςτικά κζντρα όπωσ τα Λωάννινα, θ Άρτα, θ Υρζβεηα και θ
Θγουμενίτςα42.
Χε ότι αφορά τθν αγορά εργαςίασ οι πλζον δυναμικοί τομείσ
δραςτθριότθτασ ςτθν Υεριφζρεια Θπείρου είναι: τα τρόφιμα
και ποτά με ιςχυρά δίκτυα ςτον πρωτογενι τομζα, θ
επεξεργαςία ξφλου και θ εξόρυξθ μθ μεταλλικϊν ορυκτϊν,
ιδιαίτερα του μαρμάρου. Ξφριοι τομείσ δραςτθριότθτασ είναι
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, θ πτθνοτροφία και θ παραγωγι
προϊόντων κρζατοσ, το μάρμαρο και
θ παραδοςιακι
χειροτεχνία. Σι πλοφςιοι υδάτινοι πόροι και θ τουριςτικι
βιομθχανία παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ
τθσ Θπείρου. Δυςτυχϊσ θ περιφζρεια παρουςιάηει υψθλό
ποςοςτό ανεργίασ.
Χε ότι αφορά ςτοιχεία για τθν καταγεγραμμζνθ ανεργία ςτθν
Υεριφζρεια Θπείρου και το νομό Λωαννίνων, οι γυναίκεσ
παρουςιάηουν μεγαλφτερο ποςοςτό ανεργίασ από αυτό των
ανδρϊν. Πεγάλο ποςοςτό ανεργίασ αφορά τισ ανειδίκευτεσ
γυναίκεσ, κακϊσ και εκείνεσ με πρότερθ επαγγελματικι
εμπειρία ςτουσ τομείσ εμπορίου και υπθρεςιϊν, ενϊ ςτουσ
άνδρεσ τα υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ ςυγκεντρϊνονται ςτο
ανειδίκευτο προςωπικό, ςτουσ τεχνίτεσ και απαςχολοφμενουσ
ςε τεχνικά επαγγζλματα κακϊσ και ςτα επαγγζλματα ςτουσ
τομείσ εμπορίου και υπθρεςιϊν.

Σχιμα 17: Ρεριφζρεια Θπείρου

Ρίνακασ 11
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Ιπειροσ
Χφνολο
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
299,8
9.262,4
Εργατικό
Δυναμικό

154,4

4.974,5

Απαςχολοφμενοι

137,6

4.531,9

Άνεργοι

16,9

442,6

Πθ οικονομικά
ενεργοί

145,4

4.287,9

Ρθγι: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Bϋ Τρίμθνο 2009

Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ
ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια
Θπείρου ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ.
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Σχιμα 18: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Θπείρου
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)

3.5.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Θ ΕΞΑΕ δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ περιφζρειασ, μζςα από
τισ δράςεισ και το ζργο τοφ Υεριφερειακοφ Υαραρτιματοσ
Θπείρου, που εδρεφει ςτθν πρωτεφουςα τθσ, τα Λωάννινα ςε
κτίριο του ΣΑΕΔ. Ψο προςωπικό το οποίο εργάςτθκε και
εργάηεται
ςτο
Υεριφερειακό
Υαράρτθμα
Θπείρου
χαρακτθρίηεται από πλοφςια εμπειρία ςτο χϊρο τθσ κατάρτιςθσ
και τθσ δια βίου μάκθςθσ, αλλά και ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςτα
κοινωνικά ηθτιματα και τισ προςπάκειεσ αναβάκμιςθσ τθσ
περιοχισ τθσ Θπείρου.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν αναγκϊν κατάρτιςθσ και
λαμβάνοντασ υπόψθ τα περιγραφόμενα δεδομζνα ανάπτυξθσ,
θ ΕΞΑΕ προζβθ ςε προτάςεισ ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων
κατάρτιςθσ. Υροτάςεισ οι οποίεσ διαμορφϊκθκαν ςε ςυνζχεια
ςυνεργαςίασ του ΞΕΞ με τοπικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,
κοινωνικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ (Επιμελθτιριο
Λωαννίνων) και λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία απαςχόλθςθσ και
ανεργίασ τθσ περιοχισ.

Σχιμα 19: Αναλογία Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008

Χτόχοσ των προγραμμάτων και των δράςεων τθσ Υεριφερειακισ
Δ/ςθσ Θπείρου τθσ ΕΞΑΕ είναι να εφοδιάηει το ανκρϊπινο
δυναμικό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ με εξειδικευμζνεσ
επαγγελματικζσ γνϊςεισ, να προςαρμόςει τθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ τθσ τοπικισ αγοράσ
εργαςίασ και παράλλθλα να ενιςχφςει τθν απαςχόλθςθ ςε ζνα
τόπο απομονωμζνο από το κορμό τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ με
ιδιαίτερα μεγάλο ποςοςτό ανεργίασ-που όμωσ διακζτει
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ανκρϊπινθ παρουςία δυναμικι με
προοπτικζσ.

όραμα και ςθμαντικζσ

Χτο πλαίςιο αυτό, τα προγράμματα που υλοποιικθκαν από το ΞΕΞ Λωαννίνων ςτθρίχκθκαν ςτισ
ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφνδεςθ προςφοράσ και
ηιτθςθσ εργαςίασ, αλλά και ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων. Ψα
προγράμματα αυτά ςυγχρθματοδοτικθκαν από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, ςτο πλαίςιο του
ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» (2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ).
Ρίνακασ 12 : Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
2003-2008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Ιπειροσ
Σφνολο Χϊρασ
Υρογράμματα

12

352

Ξαταρτιηόμενοι

224

8.763

Εξετάηοντασ το ςφνολο των ωφελουμζνων ςτα προγράμματα που υλοποιικθκαν, διαπιςτϊνει
κανείσ ότι ςτθν πλειοψθφία τουσ προζρχονται από μια ιδιαίτερα μεγάλθ βεντάλια θλικιακϊν
ομάδων, από 18 ζωσ 65 ετϊν. Ψο ίδιο ςυμπζραςμα προκφπτει και από τθν ομάδα χαρακτθριςτικϊν
εκπαίδευςθσ που κάλυψαν τα προγράμματα κατάρτιςθσ ςτο ΞΕΞ Λωαννίνων. Ωλοποιικθκαν
προγράμματα για αποφοίτουσ ΑΕΛ/ΨΕΛ, για αποφοίτουσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αλλά και
για αποφοίτουσ Ωποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ, δίνοντασ κατά ςυνζπεια τθν ευκαιρία και ςε
άνεργουσ με όχι ιδιαίτερα προςόντα να καλφψουν το κενό τθσ εξειδίκευςθσ και να γίνουν
περιςςότερο ανταγωνιςτικοί ςτθν προςπάκεια τουσ για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Χθμαντικι
ιταν επίςθσ θ προςπάκεια τθσ Εταιρείασ για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα
προγράμματα κατάρτιςθσ προωκϊντασ με επιτυχία τθν ζνταξθ θ επανζνταξθ των γυναικϊν ςτθν
αγορά εργαςίασ.
Θ ιδιαίτερα ςθμαντικι ςυμβολι των προγραμμάτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ εκάςτοτε
ομάδασ-ςτόχου (άνεργοι ι άτομα που απειλοφνται με αποκλειςμό από τθν αγορά εργαςίασ)
προκφπτει και μζςα από τθν υλοποίθςθ δφο ιδιαίτερων προγραμμάτων:
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Χε επίπεδο τοπικισ κοινωνίασ θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ του ΞΕΞ Λωαννίνων
Υεριφερειακισ Δ/νςθσ Θπείρου δθμιοφργθςε, μεταξφ άλλων, αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
επιχειριςεων μζςα από τθν κατάρτιςθ ςε εξειδικευμζνα αντικείμενα, ενϊ παράλλθλα ωφζλθςε
και τισ τοπικζσ πολιτικζσ για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ με τθν ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων των ανζργων και τθ δθμιουργία ευοίωνων προοπτικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ.
Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ ωφζλθςαν άμεςα: άνεργουσ νζουσ/νζεσ, ενιλικεσ άνεργουσ,
γυναίκεσ, άνεργουσ μεγάλθσ θλικίασ αλλά και μακροχρόνια άνεργουσ /εσ, άνεργουσ ευπακϊν
κοινωνικά ομάδων. Υαράλλθλα άμεςα ωφελοφμενοι από τθ διενζργεια των προγραμμάτων ιταν:
οι οικογζνειεσ των ανζργων, κακϊσ και οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτζσ/τριεσ. Επιπλζον, μζςα από τα
προγράμματα κατάρτιςθσ εντάχκθκαν οι νζεσ τεχνολογίεσ ωσ εργαλείο και αντικείμενο των
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ βαςίςτθκαν ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων που ορίηει θ διεκνισ κοινότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, με ζμφαςθ ςτθ
χριςθ Θ/Ω και ςτθν εξοικείωςθ με αντικείμενα όπωσ οι νζοι μζκοδοι οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ
και τθσ εργαςίασ.
Ειδικά ςτα πρωτοποριακά προγράμματα «Χριςθ ςχεδιαςτικϊν Υρογραμμάτων Γραφιςτικισ» και
«WEB DESIGNER», οι άνεργοι καταρτιηόμενοι είχαν τθν μοναδικι ευκαιρία να επιμορφωκοφν και
να ζρκουν ςε επαφι με καινοφριεσ καινοτόμεσ δράςεισ κατάρτιςθσ που ανταποκρίνονται ςτισ
ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
Χτα προγράμματα που απευκφνονταν ςε ανζργουσ Ωποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ, «Υαραδοςιακι
Ηαχαροπλαςτικι», «Αρτοποιία», «υλογλυπτικι», υπιρξε διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν ωρϊν
μζςα ςε πλιρωσ εξοπλιςμζνα εργαςτιρια που ζδωςε τθν ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να
καταρτιςτοφν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ και να δθμιουργιςουν οι ίδιοι με τθν κακοδιγθςθ του
ζμπειρου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Επίςθσ το πρόγραμμα «Χτελζχθ Υροϊκθςθσ Εναλλακτικϊν
Πορφϊν Ψουριςμοφ» επιμόρφωςε ανζργουσ ςε ζνα τμιμα κακοριςτικισ ςθμαςίασ, όπωσ είναι θ
αξιοποίθςθ του φυςικοφ τοπίου τθσ Υεριφζρειασ, θ οποία ζχει τθν δυνατότθτα να ςυνδυάςει
εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ λόγω τθσ ιςτορίασ αλλά και λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ. Ψο
πρόγραμμα «Χυντθρθτζσ Ξαυςτιρων Οεβθτοςταςίου» ςτθρίχκθκε ςτισ εξελίξεισ ςτο τομζα τθσ
ενζργειασ.
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3.6. Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ
3.6.1. Γενικά Χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Κεςςαλίασ είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ
Υεριφζρεια ςτθ Χϊρα με βάςθ τον μόνιμο πλθκυςμό. Σ
μόνιμοσ πλθκυςμόσ τθσ Υεριφζρειασ ςθμείωςε τθ μικρότερθ
αφξθςθ ςτθ Χϊρα (1,5%) τθν δεκαετία 1991-2001. Για τθν
περίοδο 2001-2006, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Eurostat,
υπάρχει μικρι μείωςθ του πλθκυςμοφ με μζςο ετιςιο ρυκμό
μεταβολισ 0,07%.
Χε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, είναι ςαφισ θ διάκριςθ μεταξφ
τθσ Δυτικισ και τθσ Ανατολικισ Κεςςαλίασ. Σι δφο μεγαλφτεροι
Ρομοί με βάςθ το πλθκυςμιακό μζγεκοσ είναι οι Ρ. Οάριςασ και
Παγνθςίασ με 282.156 και 205.005 κατοίκουσ αντίςτοιχα και
ακολουκοφν οι Ρομοί Ψρικάλων (132.689) και Ξαρδίτςασ
(120.265). Ψθν περίοδο 1991-2001, οι Ρομοί Παγνθςίασ και
Οάριςασ ςθμείωςαν τισ υψθλότερεσ μεταβολζσ (4,5% και 3,8%
αντίςτοιχα), ενϊ οι Ρ. Ψρικάλων και Ξαρδίτςασ εμφάνιςαν
μείωςθ του μόνιμου πλθκυςμοφ τουσ κατά 3,9% και 2,4%
αντίςτοιχα.
Σ περιςςότεροσ πλθκυςμόσ ιταν ςυγκεντρωμζνοσ το 2001 ςτθ
Οάριςα, που είχε μόνιμο πλθκυςμό 131.095 κατοίκουσ και
ακολουκοφςε πολφ κοντά το Υολεοδομικό Χυγκρότθμα του
Βόλου (127.887 κάτοικοι). Σι υπόλοιπεσ πόλεισ είναι τα
Ψρίκαλα, θ Ξαρδίτςα και ο Ψφρναβοσ. Ψα μεγαλφτερα ποςοςτά
πλθκυςμιακισ αφξθςθσ ςτθν περίοδο 1991-2001 παρουςίαςαν
τα Ψρίκαλα (11,8%) και θ Οάριςα (11%), ενϊ ο θ μεταβολι ςτον
Ψφρναβο ιταν -4,9%.

Σχιμα 20: Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ

Ρίνακασ 13
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Κεςςαλία

Χφνολο
Χϊρασ

Πληθυςμόσ

616,0

9.262,4

Εργατικό
Δυναμικό

325,9

4.974,5

Απαςχολούμενοι

299,1

4.531,9

Άνεργοι

26,8

442,6

Μη οικονομικά
ενεργοί

90,0

4.287,9

Ρθγι: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Bϋ Τρίμθνο 2009

Τςον αφορά το περιφερειακό μζγεκοσ αγοράσ, το Ακακάριςτο
Εγχϊριο Υροϊόν τθσ Υεριφζρειασ Κεςςαλίασ ζφταςε το 2006 τα
10.197,28 εκ. €, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 4,78% του ΑΕΥ τθσ
Χϊρασ. Υεριςςότερο από το 70% του ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ το
2006 παριχκθ ςτθν Ανατολικι Κεςςαλία (4.049,25 εκ. € ςτο Ρ.
Οάριςασ και 3.447,04 εκ. € ςτο Ρ. Παγνθςίασ) ενϊ οι άλλοι δφο
Ρομοί ςυμμετείχαν ςτο Υεριφερειακό προϊόν με ποςοςτό
μικρότερο του 15% ζκαςτοσ. Ψθν περίοδο 2000-06, ο Ρομόσ
Παγνθςίασ εμφάνιςε το μεγαλφτερο μζςο ετιςιο ρυκμό
ανάπτυξθσ με ποςοςτό 3,97%. Ακολουκοφν οι νομοί Ψρικάλων
με 3,19%, Οάριςασ με 1,92% και Ξαρδίτςασ με 1,14%.
Θ τομεακι ςφνκεςθ τθσ παραγωγισ (ΑΥΑ - Ακακάριςτθ
Υροςτικζμενθ Αξία) ςτθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ παρουςιάηει
ιδιαίτερθ ςυγκζντρωςθ ςτον πρωτογενι τομζα. Χυγκεκριμζνα,
το 2005 το 10,9% τθσ ςυνολικισ ΑΥΑ προιλκε από τον
πρωτογενι τομζα που αντιςτοιχεί ςτο δεφτερο μεγαλφτερο
επίπεδο τθσ χϊρασ μετά τθ Δυτικι Ελλάδα. Ψο 29,0% τθσ ΑΥΑ
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παράχκθκε από το δευτερογενι και το 60,2% από τον
τριτογενι.
Ψο 2004, θ Κεςςαλία ιταν θ Υεριφζρεια με το μεγαλφτερο ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι
τομζα 24,3% όταν ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ το αντίςτοιχο ποςοςτό ανιλκε ςτο 12,2%. Χτθν
περιφζρεια τθσ Κεςςαλίασ ςτο δευτερογενι τομζα απαςχολικθκε το 18,7% των εργαηομζνων
(επίπεδο χϊρασ 21,1%) και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν το 57% των εργαηομζνων (ςφνολο Χϊρασ
66,6%)43,44.
Χε ό,τι αφορά το ποςοςτό των ανζργων ςτο ςφνολο του ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτθν Υεριφζρεια
Κεςςαλίασ, καταγράφθκε τθν περίοδο 1999-2007 θ μεγαλφτερθ μείωςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ
ςε επίπεδο Χϊρασ (41,79%). Αξιοςθμείωτο είναι, ότι από το 2005 μζχρι και το 2008, θ ανεργία
ςτθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ μειωνόταν ςχεδόν γραμμικά. Χτο διάγραμμα που ακολουκεί,
εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ
ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια Κεςςαλίασ ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ
χϊρασ45.

Σχιμα 21: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Κεςςαλίασ
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)
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3.6.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Ψα Ξ.Ε.Ξ. τθσ Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Κεςςαλίασ τθσ ΕΞΑΕ
ξεκίνθςαν τθ δράςθ τουσ το 2003, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ
Υρογραμμάτων
Χυνεχιηόμενθσ
και
Εναλλαςςόμενθσ
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ, ενδοεπιχειρθςιακϊν προγραμμάτων,
αλλά και προγραμμάτων ΟΑΕΞ.
Θ Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Κεςςαλίασ ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθ
Οάριςα και αποτελείται από το ΞΕΞ Οάριςασ, το ΞΕΞ Βόλου και το
ΞΕΞ Ξαρδίτςασ (λειτοφργθςε ζωσ το 2008).
Σχιμα 22: Αναλογία Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008

Ψο Ξ.Ε.Ξ. τθσ Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Κεςςαλίασ, μζςω των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που
υλοποίθςε με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου, ςτο πλαίςιο του ΕΥ
«Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» (2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ), ςυνζβαλλε ςθμαντικά ςτθν
καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ παρζχοντασ ςτουσ καταρτιηόμενουσ εφόδια για τθν αντιμετϊπιςθ των
αυξθμζνων απαιτιςεων τθσ αγοράσ εργαςίασ. Αυτό επετεφχκθ με τθν υλοποίθςθ εξειδικευμζνων
προγραμμάτων κατάρτιςθσ, απόλυτα προςαρμοςμζνων ςτισ επαγγελματικζσ απαιτιςεισ τθσ
εποχισ μασ. Χθμειϊνεται εδϊ ότι ςτθ Οάριςα, οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ είναι πολφ
περιςςότεροι, από ότι ςτισ άλλεσ πόλεισ τθσ Κεςςαλίασ, όπωσ τον Βόλο και τθν Ξαρδίτςα, όπου
ςυναντοφμε μεγάλο ποςοςτό εργατϊν. Ωςτόςο, και παρά τθν εν λόγω διαςτρωμάτωςθ θ
καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ, αναδεικνφεται ςε κεντρικό ηιτθμα κακϊσ ςε όλεσ τισ πόλεισ θ ηιτθςθ
των νζων για επιδοτοφμενα προγράμματα βαίνει αυξανόμενθ.
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα προγραμμάτων που ςτόχευςαν ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ
εργαςίασ, είναι οι Ψεχνίτεσ Φυςικοφ Αερίου, οι ενοδοχοχπάλλθλοι, αλλά και οι Ξτίςτεσ Υζτρασ
ςτο Βόλο, όπου το υπάρχει ςθμαντικι παράδοςθ ςτον τομζα αυτό.
Γενικά, θ Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Κεςςαλίασ υλοποίθςε μια πλθκϊρα προγραμμάτων
διαφορετικϊν ειδικοτιτων ςε όλεσ τισ πόλεισ ευκφνθσ τθσ. Χε όλα τα προγράμματα οι γυναίκεσ
υπερτεροφςα αρικμθτικά ςε ςχζςθ με τουσ άντρεσ καταρτιηόμενουσ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ
ότι όλο και περιςςότερεσ γυναίκεσ εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για τα προγράμματα κατάρτιςθσ,
κακϊσ ζνα μεγάλο μζροσ αυτϊν ςτθν θλικία των 45 με 50 ετϊν, τελειϊνοντασ τισ οικογενειακζσ
τουσ υποχρεϊςεισ, βρικαν ςτα προγράμματα, τθ δυνατότθτα ζνταξθσ ι επανζνταξθσ τουσ ςτθν
αγορά εργαςίασ. Λδιαίτερα μεγάλθ ςυμμετοχι γυναικϊν παρουςιάςτθκε ςτισ ειδικότθτεσ των
Ελαιοχρωματιςτϊν και τθσ Ψυποποίθςθσ-Χυςκευαςίασ Αγροτικϊν Υροϊόντων για αποφοίτουσ
δθμοτικοφ.
Ρίνακασ 14: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ 2003-2008
(ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Κεςςαλία
Σφνολο Χϊρασ
Υρογράμματα

28

352

Ξαταρτιηόμενοι

606

8.763

Ανάλογα με τθν ειδικότθτα, καλφφκθκε μεγάλο φάςμα θλικιϊν και ομάδων ςυμμετεχόντων
(μακροχρόνια άνεργοι, επιδοτοφμενοι άνεργοι, ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ, κλπ.). Από τθν άλλθ,
υπιρξε δυςκολία εφρεςθσ επιχειριςεων – υποδοχισ των καταρτιηομζνων για τθν πρακτικι τουσ
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άςκθςθ. Χτο τζλοσ των προγραμμάτων οι καταρτιηόμενοι κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν ζνα
ερωτθματολόγιο, ςτο οποίο θ ςυντριπτικι πλειοψθφία διλωςε μεταξφ άλλων ότι ζμεινε αρκετά
ικανοποιθμζνθ από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ και το εποπτικό υλικό.
Τλα τα προγράμματα τθσ Υεριφζρειάσ διενεργικθκαν με βάςθ τθ διακζςιμθ υλικοτεχνικι
υποδομι, όπωσ αίκουςεσ κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ και εξοπλιςμζνεσ, εργαςτιρια φυςικοφ
αερίου και αίκουςεσ με υπολογιςτζσ, που ειδικά για το πρόγραμμα Logistics αναβακμίςτθκαν
κατάλλθλα με τθ χριςθ νζου λογιςμικοφ.
Ξαινοτόμο υπιρξε και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ γνϊςεων Θ/Ω για άτομα με
προβλιματα όραςθσ, που υλοποιικθκε ςτο Βόλο. Θ εταιρεία ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
προμθκεφτθκε νζο ειδικό λογιςμικό ανάγνωςθσ οκόνθσ, ενϊ οι καταρτιηόμενοι διδάχτθκαν από
εξειδικευμζνο εκπαιδευτικό προςωπικό που επιμορφϊκθκε με τθν παρακολοφκθςθ ειδικϊν
ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν ςτθ Κεςςαλονίκθ. Πε τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ
και με απόφαςθ του Δ.Χ. τθσ Εταιρείασ οι άδειεσ των λογιςμικϊν παραχωρικθκαν ςτο Χφλλογο
των Ατόμων με προβλιματα όραςθσ του Βόλου με τθν επωνυμία «Πάγνθτεσ Ψυφλοί».
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3.7. Ρεριφζρειεσ Κεντρικισ & Δυτικισ Μακεδονίασ
3.7.1. Γενικά Χαρακτθριςτικά Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ46 καταλαμβάνει το κεντρικό τμιμα και
βορειοδυτικό τμιμα τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Θ γεωγραφικι τθσ κζςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι
αφοφ ςυνορεφει με τθ Βουλγαρία και τθν ΥΓΔΠ από τον Βορρά, οπότε αποτελεί μια πφλθ μεταξφ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ και κατ’ επζκταςθ με τθ Ροτιοανατολικι
Ευρϊπθ.
Α. Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ
Θ Υεριφζρεια τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ βρίςκεται ςτο
βορειοδυτικό τμιμα τθσ Ελλάδασ και ςυνορεφει με τισ
ελλθνικζσ περιοχζσ τθσ κεντρικισ Πακεδονίασ (ανατολικά),
Κεςςαλίασ (νότια), Θπείρου (δυτικά), κακϊσ επίςθσ με τθν
F.Y.R.O.M. και τθν Αλβανία ςτο Βορρά. Θ διοικθτικι δομι τθσ
περιοχισ αποτελείται από τζςςερα νομαρχιακά διαμερίςματα
(Ξοηάνθ, Γρεβενά, Ξαςτοριά, Φλϊρινα). Θ πόλθ τθσ Ξοηάνθσ
είναι θ μεγαλφτερθ ςε μζγεκοσ ςτθ δυτικι Πακεδονία ςτθν
οποία και εδράηονται τα διοικθτικά όργανα τισ περιφζρειασ.
Αν και καλφπτει μια ςυνολικι επιφάνεια 9.451 km2 ζχει
ςυνολικό (εκτιμϊμενο) πλθκυςμό μόλισ το 2.65% του εκνικοφ
ςυνόλου). Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν ορεινι φφςθ τθσ
περιοχισ.
Σ πρωτογενισ τομζασ, αν και ςθμαντικόσ για τθν οικονομία
τθσ
περιφζρειασ,
επιδεικνφει
μάλλον
χαμθλι
παραγωγικότθτα. Ψα κφρια προϊόντα είναι ο κρόκοσ (μοναδικό
ςτθν Ελλάδα), μιλα (16% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ τθσ
χϊρασ) και δθμθτριακά (15% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ τθσ
χϊρασ). Σ δευτερογενισ τομζασ είναι εξίςου ςθμαντικόσ.
Βαςίηεται ςτισ δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ λιγνίτθ, τθν
εκμετάλλευςθ μαρμάρου, τθν παραγωγι θλεκτρικισ
ενζργειασ (70% τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ ενζργειασ τθσ
χϊρασ) και ςτον κλάδο τθσ γουνοποιίασ. Σ τριτογενισ τομζασ
τα τελευταία χρόνια επιδεικνφει ςθμαντικι ανάπτυξθ,
βαςιςμζνοσ κυρίωσ ςτισ οικονομικζσ και αςφαλιςτικζσ
υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκαταςτάςεων
μεταφορϊν και αποκικευςθσ. Σι υπθρεςίεσ αυτζσ χαίρουν
πολφ υψθλζσ προοπτικζσ για το μζλλον, λόγω των πρόςφατων
εξελίξεων ςτισ βαλκανικζσ χϊρεσ. Αν και ο τουριςμόσ δεν
αποτελοφςε ποτζ ζνα παραδοςιακό ιςχυρό κλάδο για τθν
περιοχι, οι φυςικοί πόροι και θ πλοφςια πολιτιςτικι
κλθρονομιά μποροφν να δθμιουργιςουν τισ απαιτοφμενεσ
ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ των εναλλακτικϊν μορφϊν
οικονομικισ δραςτθριότθτασ (π.χ. οικο-τουριςμόσ), με
ςθμαντικζσ προοπτικζσ ανζλιξθ τθσ περιφερειακισ
οικονομίασ.
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Ρίνακασ 15
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Δυτικι
Χφνολο
Πακεδονία
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
245,0
9.262,4
Εργατικό
Δυναμικό

126,2

4.974,5

Απαςχολοφμενοι

110,7

4.531,9

Άνεργοι

15,6

442,6

Πθ οικονομικά
ενεργοί

118,8

4.287,9

Ρθγι: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Bϋ Tρίμθνο 2009
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Β. Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ
Θ Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ ζχει επιφάνεια 19.147
km2, καταλαμβάνει το 14,5% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ τθσ
Ελλάδασ και είναι θ μεγαλφτερθ ςε ζκταςθ περιφζρεια τθσ
χϊρασ. Σ πλθκυςμόσ τθσ αυξάνεται με μεγαλφτερο ρυκμό
από το μζςο όρο αφξθςθσ του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ
Ελλάδασ, αποτελϊντασ περίπου το 17,3% του πλθκυςμοφ τθσ
χϊρασ.
Τςον αφορά τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι, τα
τελευταία χρόνια παρατθρείται ζντονα μια ςτροφι από τον
δευτερογενι τομζα προσ τον τριτογενι. Αυτό ςυμβαίνει διότι
πολλζσ
επιχειριςεισ
εντάςεωσ
εργαςίασ
που
δραςτθριοποιοφνταν ςε παραδοςιακοφσ κλάδουσ τθσ
μεταποίθςθσ (ζνδυςθ, υπόδθςθ) ζχουν κλείςει τισ
παραγωγικζσ μονάδεσ που λειτουργοφςαν ςτθν περιφζρεια
για να μετεγκαταςτακοφν κυρίωσ ςτθ Βουλγαρία και τθν
FYROM όπου το εργατικό κόςτοσ και θ φορολογία των
επιχειριςεων ιταν χαμθλότερα. Ψα ςτοιχεία αυτά
αποδεικνφονται και από τισ εγγραφζσ – διαγραφζσ
επιχειριςεων από τα μθτρϊα των επιμελθτθρίων τθσ
περιφζρειασ. Ενδεικτικό τθσ προαναφερόμενθσ κατάςταςθσ
είναι το γεγονόσ ότι το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο τθσ
Κεςςαλονίκθσ παρουςιάηει ςτακερά τα τελευταία χρόνια
ςθμαντικι αφξθςθ ςτον αρικμό των μελϊν του. Ψο Βιοτεχνικό
Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ μετά από δφο χρονιζσ (2003 και
2004) με αρνθτικό ιςοηφγιο εγγραφϊν – διαγραφϊν, ζκλειςε
τόςο το 2007 όςο και τα ζτθ 2006 και 2005 με κετικό ιςοηφγιο,
με τουσ παραδοςιακοφσ κλάδουσ τθσ μεταποίθςθσ όμωσ να
φκίνουν.

Σχιμα 24: Ρεριφζρεια Κεντρικισ
Μακεδονίασ

Ρίνακασ 16
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Ξεντρικι
Χφνολο
Πακεδονία
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
1.604,2
9.262,4
Εργατικό
Δυναμικό

825,9

4.974,5

Απαςχολοφμενοι

748,8

4.531,9

Άνεργοι

77,1

442,6

Πθ οικονομικά
ενεργοί

778,3

4.287,9

Ρθγι: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Bϋ Τρίμθνο 2009

Σι περιφζρειεσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ διαςχίηονται από δφο κάκετουσ νευραλγικοφσ
οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ, αυτόν τθσ ΥΑΚΕ (Υάτρα – Ακινα – Κεςςαλονίκθ – Εφηωνοι)
και τθν Εγνατία Σδό (Αλεξανδροφπολθ – Θγουμενίτςα). Σι υποδομζσ είναι ςχετικά ικανοποιθτικζσ
και βρίςκονται ςε φάςθ βελτίωςθσ.
Ξατά το διάςτθμα 2004 – 2006, θ ςυμμετοχι του ΑΕΥ τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ ςτο ςφνολο τθσ
χϊρασ παρουςιάηεται ςτακερό γφρω ςτο 14%. Ψο ΑΕΥ για το ζτοσ 2006 τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ
ζφταςε ςτα 29.883 εκατ. € ενϊ τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ μόλισ τα 4.558 εκατ. €.47
Ρίνακασ 17: Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν (εκατ. €, τρζχουςεσ τιμζσ) (Ρθγι: ΕΣΥΕ)
Υεριφζρειεσ

Ξεντρικι Πακεδονία

26.126

Χυμμετοχι
ςτο ςφνολο
(%)
14,1

Δυτικι Πακεδονία

3.933

2,1

4.219

2,1

4.558

2,1

185.225

100,00

198.611

100,00

213.985

100,00

Χφνολο Χϊρασ
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2004

2005

27.702

Χυμμετοχι
ςτο ςφνολο
(%)
13,9

2006

29.883

Χυμμετοχι
ςτο ςφνολο
(%)
14,0
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Αναφορικά με τθν ανεργία, κατά τα ζτθ 2005-2008 παρουςιάηεται μείωςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ,
ενϊ κατά τα ζτθ 2009-2010 παρουςιάηεται αφξθςθ και ιδιαίτερα ςτθ Δυτικι Πακεδονία όπου το
ποςοςτό ζφταςε το 17,7%.
Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ
ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τισ Υεριφζρειεσ
Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ48.

Σχιμα 25: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ – Δυτικισ Μακεδονίασ
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)

3.7.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Ψα ΞΕΞ ςτθν Υεριφζρεια Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ
εποπτεφονται από το Ξεντρικό Υεριφερειακό Υαράρτθμα
Πακεδονίασ τθσ ΕΞΑΕ ςτθν οδό Οαγκαδά 117 – 119, ςτθ Δυτικι
πλευρά τθσ πόλθσ. Θ περιφερειακι διεφκυνςθ υλοποίθςε
δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, από το 2003 ζωσ το 2008,
ςτισ πόλεισ Κεςςαλονίκθ, Ωραιόκαςτρο, Βζροια, Χζρρεσ, Ξιλκίσ,
Φλϊρινα, Ξαςτοριά, Ξοηάνθ, Υτολεμαΐδα, Χιάτιςτα, Ξατερίνθ,
Συρανοφπολθ
Χαλκιδικισ.
Σι
δράςεισ
αυτζσ
ςυγχρθματοδοτικθκαν από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο,
ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ» (2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ).

Σχιμα 26: Αναλογία Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008

Ρίνακασ 18: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
2003-2008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Δυτικι & Κεντρικι
Σφνολο Χϊρασ
Μακεδονία
Υρογράμματα
50
352
Ξαταρτιηόμενοι
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1.234

8.763
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Είναι προφανζσ ότι ζχει ςτθν ευκφνθ τθσ μια αρκετά απλωμζνθ γεωγραφικά περιφζρεια, με
αρκετζσ κατά τόπουσ ιδιαιτερότθτεσ και με υψθλά ποςοςτά ανεργίασ. Θ γεωγραφικι τθσ ζκταςθ
ςυνιςτά ζνα από τα ςτοιχεία που ςυγκροτοφν και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ταυτότθτάσ
τθσ.
Ψα άτομα που ςτελεχϊνουν τόςο τθν περιφερειακι διεφκυνςθ όςο και τα ΞΕΞ ςτθν περιφζρεια,
χαρακτθρίηονται από υψθλό μορφωτικό επίπεδο, με ςθμαντικι εμπειρία και αποτελεςματικότθτα
ςτθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.
Βαςικό ζργο τθσ Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ ΞΕΞ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ είναι θ
προετοιμαςία, θ επιλογι, θ υλοποίθςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ – αξιολόγθςθ
προγραμμάτων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ. Αυτό που αξίηει ιδιαίτερα να τονιςτεί όςον αφορά
ςτο ωσ άνω ζργο κατά τθ χρονικι περίοδο 2003-2008, δεν είναι τόςο θ ποςοτικι διάςταςθ
(αρικμόσ προγραμμάτων), όςο θ ποιοτικι. Ψο ςφνολο δθλαδι των διαδικαςιϊν που επιλζγονται,
υιοκετοφνται και διατρζχουν τα προγράμματα ςτο ςφνολό τουσ.
Αναφορικά με το είδοσ των προγραμμάτων, υλοποιικθκαν προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ και
εναλλαςςόμενθσ κατάρτιςθσ, εναλλαςςόμενθσ κατάρτιςθσ γυναικϊν, ΟΑΕΞ, Υλθροφορικισ για
άτομα με προβλιματα όραςθσ και προγράμματα ςτα πλαίςια Διαςυνοριακϊν Χυνεργαςιϊν. Θ
ποικιλία, θ διαςπορά ςτισ διάφορεσ πόλεισ και το είδοσ των προγραμμάτων καταδεικνφουν: α) τθν
ευαιςκθςία και μζριμνα για ομάδεσ πλθκυςμοφ που πλιττονται περιςςότερο από τθν ανεργία
(γυναίκεσ, Ευπακείσ Ξοινωνικζσ Σμάδεσ, ΑΠΕΑ) β) τθν προςπάκεια ςφηευξθσ των κατά τόπουσ
επιχειριςεων με τουσ ανζργουσ ςτο πλαίςιο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Επιπλζον προςτικζμενθ αξία
ζχει θ πρακτικι άςκθςθ ςτα πλαίςια κάποιων προγραμμάτων Εναλλαςςόμενθσ Ξατάρτιςθσ όπωσ
αυτι των Κερμοχδραυλικϊν-Ψεχνιτϊν Φυςικοφ Αερίου, αφοφ ο χρόνοσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτθν
επιχείρθςθ αναγνωρίηεται ωσ προχπθρεςία για τθν απόκτθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (βλ.
το υπ’ αρικ. 55/1-3-00 Υ.Δ.).
Θ επιλογι των ειδικοτιτων για τισ οποίεσ υλοποιοφνται
προγράμματα κατάρτιςθσ, αποτελεί ζνα από τα πιο
ςθμαντικά βιματα ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων. Σι
ειδικότθτεσ καλφπτουν ποικίλα επαγγελματικά πεδία
όπωσ:



Αγροτικά επαγγζλματα



Σικονομίασ Διοίκθςθσ



Υαροχισ Ωπθρεςιϊν



Υλθροφορικισ



Υολιτιςμοφ



Υαιδαγωγικϊν



Ψεχνικϊν & Ψουριςτικϊν Επαγγελμάτων

Ψο ςτοιχείο των τοπικϊν ιδιαιτεροτιτων που ςυνκζτουν το
προφίλ τθσ κάκε περιοχισ και αφοροφν ςε ανάγκεσ για
νζεσ ειδικότθτεσ ι για κατάρτιςθ ςτα νζα δεδομζνα
ειδικοτιτων που ιδθ υπάρχουν, είναι κυρίαρχο ςτθν
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επιλογι των προγραμμάτων που υλοποιοφνται. Ζτςι,
εκπρόςωποι κοινωνικϊν, επαγγελματικϊν ι άλλων φορζων
υποβάλλουν αιτιματα για κατάρτιςθ ανζργων ςε
ειδικότθτεσ αναγκαίεσ για τθ ςτελζχωςθ των τοπικϊν
επιχειριςεων. Ψα ςτελζχθ των ΞΕΞ ςυνεργάηονται ςτενά με
τουσ φορείσ αυτοφσ για το ςχεδιαςμό προγραμμάτων για
Ψεχνίτεσ Φυςικοφ Αερίου (πρόταςθ ΔΕΥΑ), για Χυγκολλθτζσ
Πεταλλικϊν Ξαταςκευϊν και Αλουμινοκαταςκευϊν
(Χωματείο Ελλινων Πεταποιθτϊν Αλουμινίου Χιδιρου),
για Χερβιτόρουσ και Ωπαλλιλουσ Ωποδοχισ (Χωματείο
ενοδόχων Χαλκιδικισ), για Ψυποποίθςθ-Χυςκευαςία
Αγροτικϊν
Υροϊόντων
(Αγροτικόσ
Χυνεταιριςμόσ
Πεταποίθςθσ Σπωροκθπευτικϊν) κ.α..
Εκτόσ από τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ, κυρίαρχο ρόλο ςτθν
επιλογι των ειδικοτιτων ζχουν και άλλοι παράγοντεσ όπωσ
τα ποςοςτά ανεργίασ που δίνονται από αντίςτοιχεσ
ζρευνεσ τθσ ΥΑΕΥ ΑΕ, θ ςυνεργαςία με τα κατά τόπουσ
ΞΥΑ που προτείνουν ειδικότθτεσ που ταιριάηουν ςτο
προφίλ των καταγεγραμμζνων ανζργων κ.α..
Χτθν περιφζρεια υλοποιικθκαν αρκετά προγράμματα για αποφοίτουσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ
όπωσ τα προγράμματα Χυγκολλθτϊν Πεταλλικϊν Ξαταςκευϊν & Αλουμινοκαταςκευϊν, των
Ψεχνιτϊν Επεξεργαςίασ Ξαπνοφ και τθσ Ψυποποίθςθσ-Χυςκευαςίασ Αγροτικϊν Υροϊόντων, των
Ελαιοχρωματιςτϊν, των Ξτιςτϊν Υζτρασ, των Θλεκτροτεχνιτϊν. Υρογράμματα για αποφοίτουσ
ανϊτερων εκπαιδευτικϊν βακμίδων, όπωσ αυτζσ των Ωπαλλιλων Γραφείου, των Χτελεχϊν
Διαμεταφορικϊν Επιχειριςεων (logistics), των Υωλθτϊν Ωπαλλιλων Φαρμακείου, των Βοθκϊν
Πθχανογραφθμζνου Οογιςτθρίου, των Χειριςτϊν Θ/Ω υλοποιικθκαν ςτο ςφνολο ςχεδόν των
πόλεων τθσ περιφζρειασ, με βαςικό ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ.
Λδιαίτερα όςον αφορά ςτθ διαςπορά των προγραμμάτων ςτισ διάφορεσ πόλεισ (Ξιλκίσ, Ξατερίνθ,
Βζροια, Χζρρεσ, Φλϊρινα, Ξαςτοριά, Ξοηάνθ, Υτολεμαϊδα, Χιάτιςτα, Ωραιόκαςτρο, Κεςςαλονίκθ)
δίνεται βαρφτθτα ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ για καταρτιςμζνο προςωπικό με
επικαιροποιθμζνεσ γνϊςεισ, προςόντα και δεξιότθτεσ.
Αρκετά προγράμματα ςυνζβαλαν ςτθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ ι/και του φυςικοφ πλοφτου κάποιων περιοχϊν, όπωσ τα προγράμματα «Ξαταςκευισ
Σμοιωμάτων Αρχαιολογικϊν Αντικειμζνων» με πεδίο κατάρτιςθσ το Ρεολικικό Οθμναίο Σικιςμό
του Διςπθλιοφ, χωριοφ του Διμου Πακεδνϊν ςτο νομό Ξαςτοριάσ ι θ «Αγιογράφοι» και θ
«Χυντιρθςθ Βυηαντινϊν Πνθμείων και Εικόνων» ςτθ Κεςςαλονίκθ και τθν Ξαςτοριά αντίςτοιχα.
Θ ειδικότθτα των Χτελεχϊν προϊκθςθσ Εναλλακτικϊν Πορφϊν Ψουριςμοφ υλοποιικθκε ςε πόλεισ
τθσ Υεριφζρειασ τθσ Ξεντρικισ και Δυτικισ Πακεδονίασ όπωσ θ Φλϊρινα, ςτθν οποία βρίςκεται το
Ρυμφαίο, ζνασ από τουσ ομορφότερουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και πολλζσ
μονάδεσ οικοτουριςμοφ. Υαρόμοια προγράμματα κατάρτιςθσ υλοποιικθκαν ςτισ Χζρρεσ, όπου
βρίςκονται θ λίμνθ Ξερκίνθ, θ Οουτρόπολθ του Χιδθροκάςτρου, το Φαράγγι του ποταμοφ Αγγίτθ
και ςτθν Ξαςτοριά, τουριςτικό πόλο ζλξθσ λόγω τθσ περίφθμθσ λίμνθσ τθσ. Ψζλοσ, το πρόγραμμα
Εμπορία και Διαφιμιςθ Σίνων υλοποιικθκε ςτθ Χιάτιςτα, πόλθ τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ με πολλά
οινοποιεία.
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Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων περιλαμβάνει εκτόσ από το ςυντονιςμό μιασ ςειράσ ενεργειϊν
κατάρτιςθσ ςτα κατά τόπουσ ΞΕΞ και μια ςειρά μεκόδων που αυξάνουν τθν αποτελεςματικότθτα
των προγραμμάτων. Θ χριςθ, για παράδειγμα, χϊρων όπωσ τα Σινοποιεία και ο Αρχαιολογικόσ
χϊροσ του Ρεολικικοφ Σικιςμοφ ςτο Διςπθλιό, βοθκά τουσ καταρτιηόμενουσ να κατανοιςουν
καλφτερα το αντικείμενο κατάρτιςθσ και να αποκτιςουν πρακτικζσ δεξιότθτεσ. Επίςθσ θ
τοποκζτθςθ για τθν πρακτικι άςκθςθ ενόσ καταρτιηομζνου ανά επιχείρθςθ ςυμβάλλει ςτθν
αφξθςθ των πικανοτιτων πρόςλθψισ του μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ.
Θ εφρεςθ εργαςίασ μετά τθν κατάρτιςθ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων των ΞΕΞ. Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ
Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ, που προζκυψαν από τθλεφωνικό ερωτθματολόγιο για τθν περίοδο
2003-2008, ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 34% των καταρτιςκζντων, εργάςτθκε ςε ςχετικζσ ι
λιγότερο ςχετικζσ ωσ προσ το αντικείμενο κατάρτιςθσ κζςεισ εργαςίασ.
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3.8. Ρεριφζρεια Κριτθσ
3.8.1. Γενικά Χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ περιφζρεια Ξριτθσ, αποτελείται από τουσ νομοφσ Θρακλείου,
Οαςικίου, Φεκφμνου και Χανίων και ζχει ζδρα το Θράκλειο.
Βρζχεται Βόρεια από το Ξρθτικό Υζλαγοσ και Ρότια από το
Οιβυκό Υζλαγοσ. Ζχει ςυνολικι ζκταςθ 8.335 χμ2 και καλφπτει
το 6,3% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ. Χτθν Υεριφζρεια
Ξριτθσ ανικουν επίςθσ και αρκετά μικρά νθςιά όπωσ Γαφδοσ,
Ρτία, Ξουφονιςι, Γαϊδουρονιςι ι Χρυςι, Διονυςάδεσ,
Χπιναλόγκα και Υαξιμάδι, εκ των οποίων τα περιςςότερα είναι
ακατοίκθτα.
Θ μορφολογία τθσ Ξριτθσ χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ
τριϊν βαςικϊν ηωνϊν: τθν ηϊνθ με υψόμετρο 400 μ. και άνω
(υψθλι ι ορεινι), τθ ηϊνθ από 200-400 μ. (μζςθ) και τθν
χαμθλι ηϊνθ που αφορά τισ περιοχζσ που εκτείνονται από τθν
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ ζωσ τα 200 μ. υψόμετρο. Σι δφο
πρϊτεσ ηϊνεσ καταλαμβάνουν ςχεδόν τα 3/5 τθσ νιςου και
αποτελοφν μια ςυνεχι οροςειρά από τα δυτικά προσ τα
ανατολικά, διακοπτόμενθ από μικρζσ κοιλάδεσ και φαράγγια. Θ
οροςειρά αυτι ζχει ζξι κορυφζσ που ξεπερνοφν τα 2.000 μ.
Σ πρωτογενισ τομζασ (9% του ςυνολικοφ ΑΕΥ) χαρακτθρίηεται
από μικρό και πολυτεμαχιςμζνο κλιρο και επικεντρϊνεται
περιςςότερο ςτο ελαιόλαδο, τα εςπεριδοειδι και ςτθν
τυροκομία. Χτο ελαιόλαδο, θ Ξριτθ αποτελεί τθν δεφτερθ ςε
δυναμικότθτα παραγωγό περιφζρεια τθσ χϊρασ, ςτα
εςπεριδοειδι ςυμμετζχει κατά 11% ςτθν εγχϊρια παραγωγι
ενϊ ςτθν τυροκομία κατά 9%. Επίςθσ υπάρχει εξειδίκευςθ ςτο
οινοποιιςιμο αμπζλι, ςε διάφορα προϊόντα βιολογικισ
καλλιζργειασ, τα οποία είναι κυρίωσ θ ελιά και το ελαιόλαδο,
κακϊσ και ςτθν καλλιζργεια πατάτασ και ςιταριοφ. Θ
κτθνοτροφία ζχει εντατικό χαρακτιρα με το μεγαλφτερο τμιμα
ηωικοφ κεφαλαίου να αποτελείται από αιγοπρόβατα ελευκζρασ
βοςκισ. Ψζλοσ θ Ξριτθ παρουςιάηει πλεονζκτθμα ςτθν
μελιςςοκομία λόγω κλίματοσ και υπάρχουςασ μελιςςοκομικισ
xλωρίδασ.

Σχιμα 27: Ρεριφζρεια Κριτθσ

Ρίνακασ 19
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Ξριτθ

Χφνολο
Χϊρασ

Πληθυςμόσ

485,6

9.262,4

Εργατικό
Δυναμικό

277,2

4.974,5

Απαςχολούμενοι

255,1

4.531,9

Άνεργοι

22,1

442,6

Μη οικονομικά
ενεργοί

208,4

4.287,9

Ρθγι: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Bϋ Τρίμθνο 2009

Χτον δευτερογενι τομζα (13% του ςυνολικοφ Ακακάριςτου
Υεριφερειακοφ Υροϊόντοσ) ςθμαντικόσ κλάδοσ αποτελεί θ
μεταποίθςθ που ςυνδζεται κυρίωσ με τθν επεξεργαςία
προϊόντων του πρωτογενι (τρόφιμα-ποτά) και κλάδουσ των
δομικϊν υλικϊν, τθσ κλωςτοχφαντουργίασ, με τον ορυκτό
πλοφτο και κυρίωσ το γφψο, τθν καταςκευι προϊόντων από μθ
μεταλλικά ορυκτά και τθν παραγωγι προϊόντων από ελαςτικό
και πλαςτικζσ φλεσ.
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Σι υπθρεςίεσ αποτελοφν το μεγαλφτερο και πλζον δυναμικό τομζα τθσ κρθτικισ οικονομίασ και
ςυμβάλλουν κατά 78% ςτο ΑΥΥ με κινθτιριο μοχλό τον τουριςμό και τισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτό
υπθρεςίεσ. Σι διοικθτικζσ, εκπαιδευτικζσ και χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ κακϊσ και οι
υπθρεςίεσ μεταφορϊν είναι ςυγκεντρωμζνεσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα ενϊ αντικζτωσ οι
υπθρεςίεσ τουριςμοφ είναι κατανεμθμζνεσ κατά κφριο λόγο ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ.
Ειδικότερα για τον τουριςμό, το νθςί είναι ζνασ πολφ γνωςτόσ τουριςτικόσ προοριςμόσ. Θ εικόνα
που ζχει διαμορφωκεί για το τουριςτικό προϊόν τθσ Υεριφζρειασ είναι ιδιαιτζρωσ κετικι αφοφ: α)
κεωρείται αςφαλισ ταξιδιωτικόσ προοριςμόσ β) χαρακτθρίηεται από υψθλό αίςκθμα φιλοξενίασ
και γ) κεωρείται ότι ζχει "ταυτότθτα" και είναι "εχωριςτι". Θ Ξριτθ διακζτει επίςθσ ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά όπωσ πλοφςιο και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ άκικτο φυςικό περιβάλλον, άριςτο
κλίμα, αξιόλογουσ πολιτιςτικοφσ και ανκρωπογενείσ πόρουσ, ποιοτικά τοπικά προϊόντα, τοπικι
παράδοςθ κλπ, τα οποία αποτελοφν το κεμζλιο λίκο και τα απαιτοφμενα ςυςτατικά ςτοιχεία για
τθν ανάπτυξθ του κεματικοφ τουριςμοφ (ακλθτικόσ, φυςιολατρικόσ, κρθςκευτικόσ, γαςτρονομικόσ
κ.α.) ο οποίοσ διεκνϊσ ςθμειϊνει ζντονθ ηιτθςθ. Θ προϊκθςθ του κεματικοφ τουριςμοφ αποτελεί
πρϊτθ προτεραιότθτα για τουσ αναπτυξιακοφσ και τοπικοφσ φορείσ του νθςιοφ.
Επίςθσ, ςτθν χριςθ ΑΥΕ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, θ ηιτθςθ για δθμιουργία νζων
αιολικϊν πάρκων ςτο νθςί παραμζνει εξαιρετικά υψθλι49.
Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ
ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια
Ξριτθσ ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ.

Σχιμα 28: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Κριτθσ
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)

Χθμειϊνεται επίςθσ ότι κατά τα ζτθ 2005-2008 παρουςιάηεται μείωςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ,
ενϊ τα ζτθ 2009-2010 παρουςιάηεται αφξθςθ που φτάνει ςτο 12,1%50.
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3.8.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Χτθν Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Ξριτθσ λειτοφργθςαν από το
2003 μζχρι το 2008 τα ΞΕΞ Θρακλείου και Χανίων. Ζγιναν
προςπάκειεσ να λειτουργιςει και το ΞΕΞ Οαςικίου με ζδρα τθν
Λεράπετρα, που όμωσ λόγω ζλλειψθσ δομϊν δεν κατζςτθ
δυνατό. Χιμερα θ Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Ξριτθσ εδρεφει ςτο
ΞΕΞ Θρακλείου.
Σι δράςεισ κατάρτιςθσ τθσ ΕΞΑΕ ςτθν περιφζρεια Ξριτθσ,
ςυγχρθματοδοτικθκαν από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο,
ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Σχιμα 29: Αναλογία Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008
Ξατάρτιςθ» (2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ) και υλοποιικθκαν βάςει των
ιδιαιτεροτιτων ςτθν τοπικι αγορά, όπου ο πλθκυςμόσ
απαςχολείται κατά κφριο λόγο ςτον τουριςμό και τθν γεωργία.
Εκτόσ από τα γενικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθν
προθγοφμενθ παράγραφο ςθμειϊνεται ότι:



Είναι ςυνθκιςμζνο φαινόμενο, άτομα που απαςχολοφνται ςτο τομζα των υπθρεςιϊν, να
δραςτθριοποιοφνται παράλλθλα και ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ ι τθσ γεωργίασ
αναηθτϊντασ μια επιπλζον πθγι ειςοδιματοσ.



Ψθν τελευταία δεκαετία παρατθρείται φυγι των νζων από τθν παραδοςιακι αςχολία τθσ
γεωργίασ ι τθσ κτθνοτροφίασ και αναηιτθςθ απαςχόλθςθσ ςε αςτικά κζντρα.



Ωπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ αυτοαπαςχολοφμενων ςε τομείσ τεχνικϊν κυρίωσ επαγγελμάτων
ι παροχισ υπθρεςιϊν.



Χτον τομζα του τουριςμοφ παρατθρείται ςυγκζντρωςθ προςωπικοφ ςε μεγάλεσ
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ιδιαίτερα ςτθν ανατολικι πλευρά του νθςιοφ (Θράκλειο, Οαςίκι)
ενϊ τα τελευταία χρόνια εμφανίςτθκαν μεγάλεσ μονάδεσ και ςτθν Δυτικι πλευρά του
νθςιοφ (Φζκυμνο, Χανιά). Χαρακτθριςτικό τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Ξριτθ είναι το ότι οι
μεγάλεσ πόλεισ, αλλά και οι τουριςτικζσ μονάδεσ είναι κτιςμζνεσ ςτθν βόρεια πλευρά του
νθςιοφ με αποτζλεςμα να παρατθρείται μεγάλο αναπτυξιακό ζλλειμμα ςτα νότια.



Σι οικονομικζσ εκμεταλλεφςεισ ςτθν Ξριτθ είναι μικρζσ με αρικμό απαςχολοφμενων 2-50
άτομα εξαιρουμζνων βζβαια κάποιων μονάδων που απαςχολοφν περιςςότερα από 100
άτομα. Σι πολφ μεγάλεσ εκμεταλλεφςεισ ςτθν Ξριτθ είναι λίγεσ και παρατθροφνται κφρια
ςτον τουριςτικό τομζα ενϊ οι αντίςτοιχεσ μονάδεσ ςτθν βιομθχανία είναι ελάχιςτεσ.



Αν και μζχρι ςιμερα θ Ξριτθ δεν αντιμετϊπιηε το πρόβλθμα ανεργίασ άλλων περιοχϊν τθσ
Ελλάδασ, παρατθρείται μια ανιςοκατανομι των ανζργων με βάςθ το φφλο. Ζτςι θ ανεργία
μαςτίηει τισ γυναίκεσ ενϊ είναι αρκετά χαμθλι ςτον ανδρικό πλθκυςμό.



Ωσ εκ τοφτου παρατθρείται μικρι ζωσ ανφπαρκτθ ςυμμετοχι των αντρϊν ςε προγράμματα
κατάρτιςθσ, κφρια ςτο νομό Θρακλείου, ακόμα και ςε ειδικότθτεσ που χαρακτθρίηονται ωσ
«ανδρικζσ» (Ελαιοχρωματιςτζσ κλπ).
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Ψον τελευταίο καιρό ο αρικμόσ των ανζργων ζχει αυξθκεί εξ’ αιτίασ τθσ προβλεπόμενθσ
πτϊςθσ των αφίξεων τουριςτϊν κατά τθν τρζχουςα περίοδο λόγω τθσ διεκνοφσ
οικονομικισ φφεςθσ.

Θ ςυνεχισ επαφι τθσ ΕΞΑΕ με παράγοντεσ τθσ αγοράσ, όπωσ τα τοπικά επιμελθτιρια (Εμπορικό,
Σικονομικό, Ψεχνικό κλπ), ςυλλόγουσ ξενοδόχων, φαρμακοποιϊν, ιατρϊν, εμπόρων, ΓΕΧΕΒΕ,
τοπικά ΞΥΑ, ζδωςε τθν δυνατότθτα ςτθ Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Ξριτθσ να αφουγκράηεται τισ
ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ και να προτείνει ειδικότθτεσ που να ζχουν απιχθςθ ςτουσ ανζργουσ.
Θ κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ επικαιρότθτασ, τοπικισ αλλά και πανελλαδικισ είναι ο άλλοσ
πόλοσ μζςω του οποίου διαπιςτϊνονται οι μζλλουςεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Θ ςυνεχισ
εξζλιξθ των τρόπων εξάςκθςθσ παραδοςιακϊν επαγγελμάτων με τθν εφαρμογι νζων ρυκμίςεων
(HACCP, διαδικαςίεσ ISO κλπ) κάνουν υποχρεωτικι τθν ςτενι παρακολοφκθςθ των εξελίξεων και
τθν δθμιουργία και λειτουργία ειδικοτιτων που να δίνουν τθν δυνατότθτα ςε καταρτιηόμενουσ να
εξελιχκοφν επαγγελματικά.
Ψα παραπάνω επθρεάηουν και επθρζαςαν άμεςα τα προγράμματα κατάρτιςθσ, αλλά και τθν
επιλογι των ειδικοτιτων κατάρτιςθσ που υλοποιικθκαν από τθν Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Ξριτθσ.
Ζτςι δόκθκε θ δυνατότθτα κατάρτιςθσ ανζργων ςε πιο εξειδικευμζνουσ τομείσ, γεγονόσ που
ανζδειξε τα προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ ΕΞΑΕ, από τα πιο ενδιαφζροντα τθσ περιφζρειασ και
κατ’ επζκταςθ τα πιο περιηιτθτα από αυτά που υλοποιοφνται ςτθ Ξριτθ.
Αποτζλεςμα των παραπάνω είναι ότι ςτθν περίοδο 2003-2008 καταρτίςτθκαν ςυνολικά 496 άτομα
ςε 22 προγράμματα. Σ αρικμόσ των αιτιςεων που δζχκθκαν τα κατά τόπουσ ΞΕΞ ςτθν Ξριτθ
ξεπζραςαν τισ 1300. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι, κατά τθν διάρκεια των προγραμμάτων μόνο ζνα
10% διζκοψε τθν φοίτθςθ ενϊ το 90% ολοκλιρωςε, παρά το γεγονόσ ότι ςυμμετείχαν κοινωνικζσ
ομάδεσ όπωσ ΑΠΕΑ, γυναίκεσ από το ΞΕΚΛ κλπ.
Ρίνακασ 20: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
2003-2008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Κριτθ
Σφνολο Χϊρασ
Υρογράμματα

22

352

Ξαταρτιηόμενοι

496

8.763

Θ ανεφρεςθ και επιλογι των επιχειριςεων που ςυμμετείχαν ςτα προγράμματα εναλλαςςόμενθσ
κατάρτιςθσ, πραγματοποιικθκε μζςω δθμοςιεφςεων πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ ςτον τοπικό
τφπο. Επειδι, το ενδιαφζρον ςυμμετοχισ ςτισ δράςεισ αυτζσ ιταν ιδιαίτερα αυξθμζνο, θ επιλογι
των επιχειριςεων ακολοφκθςε τα παρακάτω κριτιρια:



δυνατότθτα να παραμείνει ο καταρτιηόμενοσ ωσ απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ και
μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου κατάρτιςισ του,



μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, ζτςι ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον καταρτιηόμενο να
ζρκει ςε επαφι με όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πτυχζσ τθσ εργαςίασ για τθν οποία
εκπαιδεφεται,



εφκολθ πρόςβαςθ τθσ επιχείρθςθσ από τουσ καταρτιηόμενουσ,



εμπειρία τθσ επιχείρθςθσ ςτθν κατάρτιςθ (πρακτικι άςκθςθ) και θ εικόνα τθσ επιχείρθςθσ
ςτθν τοπικι αγορά.
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Θ ςυμβολι των προγραμμάτων ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ
ομάδασ ςτόχου είναι πολφ ςθμαντικι. Ξαταρτιηόμενοι οι οποίοι δεν
είχαν εκπαιδευτεί για αρκετό χρονικό διάςτθμα, βρικαν τθν
ευκαιρία μζςω των προγραμμάτων να ζρκουν ςε επαφι με τισ νζεσ
τάςεισ που ιςχφουν πλζον ςτο επάγγελμά τουσ. Ψα ςφγχρονα
προγράμματα κατάρτιςθσ αλλά και θ εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν
ςτο πλαίςιο παραδοςιακϊν επαγγελμάτων ζδωςαν τθν δυνατότθτα
ςτουσ καταρτιηόμενουσ να είναι ενθμερωμζνοι για τισ ςφγχρονεσ
ανάγκεσ των επιχειριςεων. Πε τα προγράμματα που
υλοποιικθκαν ςτα ΞΕΞ τθσ ΕΞΑΕ, δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ
καταρτιηόμενουσ να ενταχκοφν ευκολότερα ςτθν αγορά εργαςίασ.
Αποτελεί ξεχωριςτι ικανοποίθςθ, για τον κακζνα που
δραςτθριοποιείται ςτθν κατάρτιςθ ανζργων, να βλζπει να
ςταδιοδρομοφν άτομα που πζραςαν από τα προγράμματα
κατάρτιςθσ τθσ ΕΞΑΕ.

Κρθτικι
Ραραδοςιακι
Κουηίνα (ΚΕΚ Χανίων)
Πια καινοτομία θ οποία ζγινε
αποδεκτι
από
τουσ
καταρτιηόμενουσ
με
μεγάλθ
κζρμθ, ιταν ο ςχεδιαςμόσ και θ
υλοποίθςθ
τθσ
ειδικότθτασ
εναλλαςςόμενθσ
κατάρτιςθσ
Ξρθτικι Υαραδοςιακι Ξουηίνα
που πραγματοποιικθκε ςτο ΞΕΞ
Χανίων.
Χτο
πρόγραμμα
αυτό
οι
ςυμμετζχοντεσ καταρτίηονταν ςτα
μυςτικά
τθσ
μεςογειακισ
διατροφισ και ειδικότερα ςτθν
Ξρθτικι Ξουηίνα, με όλεσ τισ
ιδιαιτερότθτζσ τθσ.

Τςο αφορά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν ανάμεςα
ςτουσ άνδρεσ και ςτισ γυναίκεσ, παρατθρικθκε πολφ μεγαλφτεροσ Θ ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα
αρικμόσ γυναικϊν απ’ αυτόν που κακόριηε το πρόγραμμα, εξαιτίασ ςυγκεντρϊνει από τουσ εργοδότεσ
τθσ μικρισ, ζωσ ανφπαρκτθσ, ςυμμετοχισ ανδρικοφ πλθκυςμοφ.
αλλά και από τουσ άνεργουσ τθν
Εκείνο το οποίο επιδιϊχκθκε ςε όλα τα προγράμματα ιταν να
υπάρχει όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ χριςθ Θ/Ω, ϊςτε να
εξοικειϊνονται οι καταρτιηόμενοι με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Χε
προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ ζγιναν επιςκζψεισ ςε
χϊρουσ εργαςίασ και οι καταρτιηόμενοι ιρκαν ςε επαφι με
επαγγελματίεσ του είδουσ. Χτισ επιςκζψεισ αυτζσ χαρακτθριςτικι
ιταν θ κερμι ςυμμετοχι των καταρτιηόμενων, γιατί τουσ δόκθκε θ
δυνατότθτα να βρεκοφν και να φιλοξενθκοφν ςε χϊρουσ ςτουσ
οποίουσ δεν κα μποροφςαν να ζχουν πρόςβαςθ υπό άλλεσ
ςυνκικεσ. Γνωρίςτθκαν με επιχειριςεισ, όπωσ μεγάλεσ
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και είχαν τθν ευκαιρία να μιλιςουν με
ανκρϊπουσ που διαμορφϊνουν τισ πολιτικζσ των παραπάνω
επιχειριςεων.
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μεγαλφτερθ
ηιτθςθ.
Θ
ανακάλυψθ τον τελευταίο καιρό
τθσ αξίασ τθσ Ξρθτικισ κουηίνασ
ζκανε αυτι τθν ειδικότθτα
περιηιτθτθ.
Σ ςυνδυαςμόσ τθσ κεωρθτικισ
εκπαίδευςθσ από εξειδικευμζνουσ
εκπαιδευτζσ,
γνϊςτεσ
τθσ
μεςογειακισ διατροφισ και τθσ
πρακτικισ ςε επιχειριςεισ που
αντιπροςωπεφουν
το
ςυγκεκριμζνο τρόπο διατροφισ,
μφθςε τουσ καταρτιηόμενουσ ςτα
μυςτικά τθσ Ξρθτικισ κουηίνασ.

Ξεφάλαιο 3: Δράςεισ Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ ανά Υεριφζρεια |

3.9. Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου – όδοσ
3.9.1. Γενικά Χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου, ςτθ διοικθτικι διαίρεςθ τθσ
οποίασ περιλαμβάνονται τα νθςιωτικά ςυμπλζγματα των νομϊν
Ξυκλάδων και Δωδεκανιςου, βρίςκεται ςτο νοτιοανατολικό
άκρο τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με ζδρα τθν
Ερμοφπολθ τθσ νιςου Χφρου. Θ γεωγραφικι διάςπαςθ του
χϊρου, οι μεγάλεσ αποςτάςεισ μεταξφ των νθςιϊν, θ μθ επαρκι
ςυγκοινωνία μεταξφ τουσ κακιςτά το Ρότιο Αιγαίο μια
εξαιρετικά απομονωμζνθ και ιδιαίτερθ Ευρωπαϊκι Υεριφζρεια.
Θ Υεριφζρεια καλφπτει ςυνολικι ζκταςθ 5.286 τετραγωνικϊν
χιλιομζτρων, καλφπτει το 4% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ Σχιμα 30: Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου
και αποτελείται από 79 ςυνολικά νθςιά (48 κατοικθμζνα και 31
ακατοίκθτα) και πλικοσ βραχονθςίδων (178) που βρίςκονται ςε
Ρίνακασ 21
ςχετικά μεγάλθ απόςταςθ από τθν πρωτεφουςα, από τθν ζδρα
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
τθσ Υεριφζρειασ και μεταξφ τουσ. Είναι ςπαρμζνα ςε ςυνολικι
(Χιλιάδεσ)
2
Ρότιο
Χφνολο
καλάςςια ζκταςθ 58,411km , ζκταςθ θ οποία αντιςτοιχεί ςτο
Αιγαίο
Χϊρασ
44.27% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ. Θ πλειονότθτα των
Υλθκυςμόσ
239,7
9.262,4
νθςιϊν αυτϊν ζχουν βραχϊδεσ και άγονο ζδαφοσ (28,3% τθσ
επιφάνειασ είναι ορεινό, 43% θμιορεινό και 29% πεδινό).
Εργατικό
140,3
4.974,5
Θ περιφζρεια δεν διακζτει πλοφςιο υπζδαφοσ, με εξαίρεςθ τθν
Υάρο, Ράξο και Ψινο (μάρμαρα), τθ Πιλο (μπεντονίτθσ,
περλίτθσ, βαρυτίνθ - γεωκερμικζσ πθγζσ) και τθ Ρίςυρο
(γεωκερμικζσ
πθγζσ),
ενϊ
αντιμετωπίηει
ςθμαντικά
προβλιματα ενεργειακισ κάλυψθσ και διάκεςθσ πόςιμου
νεροφ, κυρίωσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, οπότε και θ
τουριςτικι κίνθςθ αςκεί ιδιαίτερεσ πιζςεισ ςτισ τοπικζσ
υποδομζσ.

Δυναμικό
Απαςχολοφμενοι

123,9

4.531,9

Άνεργοι

16,4

442,6

Πθ οικονομικά
ενεργοί

99,5

4.287,9

Ρθγι: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Bϋ Τρίμθνο 2009

Χτον πρωτογενι τομζα, από το ςφνολο τθσ εδαφικισ
επιφάνειασ τθσ Υεριφζρειασ καλλιεργείται το 16.7% (θ
ποςοςτιαία αναλογία ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ είναι 29.9%). Ωσ
κτθνοτροφικι γθ χρθςιμοποιείται το 51.6% τθσ ςυνολικισ
επιφάνειασ, ενϊ οι δαςικζσ εκτάςεισ καλφπτουν το 13.2%
οφειλόμενο κυρίωσ ςτο Ρομό Δωδεκανιςου (ο Ρομόσ
Ξυκλάδων παρουςιάηει μόνο 1.7% δαςοκάλυψθ). Θ φυτικι
παραγωγι χαρακτθρίηεται από τθν ζντονθ παρουςία ετιςιων
καλλιεργειϊν, τα ςιτθρά για καρπό, τισ κτθνοτροφζσ για ςανό
και καρπό κακϊσ και οριςμζνων κθπευτικϊν. Χτθν ομάδα των
μόνιμων φυτειϊν το οικονομικό ενδιαφζρον επικεντρϊνεται
ςτα οινοςτάφυλλα, τα εςπεριδοειδι και τουσ ελαιϊνεσ κυρίωσ
για παραγωγι ελαιόλαδου. Θ ηωικι παραγωγι αποτελεί για τθν
Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου αξιόλογο τομζα οικονομικισ
δραςτθριότθτασ με ζντονθ παρουςία ςτο ςφνολο τθσ
οικονομίασ και ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αιγοπροβατοτροφία.
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Θ ςυνεχισ μείωςθ του απαςχολοφμενου ςτον πρωτογενι τομζα ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ οποία
δεν ςυνοδεφεται από ανάλογθ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, δθμιουργεί προβλιματα ανιςότθτασ
ςτθν ςυμμετοχι του κλάδου ςτο ΑΕΥ και ςτο κατά κεφαλιν ειςόδθμα.
Εκτόσ από τουσ πιο πάνω εξωγενείσ παράγοντεσ, ςτθν Υεριφζρεια υπάρχει ζντονο το πρόβλθμα
τθσ υφαλμφρωςθσ, το οποίο ζχει πάρει τζτοιεσ διαςτάςεισ ϊςτε είναι άμεςοσ ο κίνδυνοσ μόνιμθσ
υποβάκμιςθσ του παραγωγικοφ εδάφουσ.
Χτον τομζα τθσ αλιείασ παρατθρείται ζλλειψθ οριοκετθμζνων αλιευτικϊν πεδίων, αργόσ ρυκμόσ
εκςυγχρονιςμοφ του αλιευτικοφ ςτόλου, υπεραλίευςθ πολλϊν περιοχϊν και πλθμμελισ ζλεγχοσ
των αλιευτικϊν μεκόδων, που αποτελοφν τουσ βαςικοφσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ ςτθν
ανάπτυξθ του κλάδου. Ωσ προσ τα δάςθ, θ αδυναμία εξαςφάλιςθσ προςόδου από τθν παραγωγι
ξυλείασ και των δαςικϊν εκτάςεων τθσ Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου, δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ότι
το δαςικό κεφάλαιο δεν ςυμμετζχει ςτον πρωτογενι τομζα. Ωπάρχουν εν τοφτοισ διακζςιμοι
πόροι χρθςιμοποιοφμενοι για βοςκι διαφόρων ειδϊν (για τθ χειμερινι τροφι τθσ μελιςςοκομίασ,
το ρείκι κ.α.).
Χτον δευτερογενι τομζα, θ αδυναμία εκμετάλλευςθσ οικονομιϊν κλίμακασ, υπιρξε πάντοτε ο
βαςικόσ αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ μεταποίθςθσ ςτον γεωγραφικό χϊρο τθσ
Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου.
Ψο μικρό μζγεκοσ των ΠΠΕ, το οποίο αποτελεί τθν πλειοψθφία των επιχειριςεων του κλάδου, δεν
επιτρζπει τθν αξιοποίθςθ προγραμμάτων για εφαρμογι επενδυτικϊν ςχεδίων, που ςτθν ουςία
αναφζρονται ςε πολφ μεγαλφτερα μεγζκθ επιχειριςεων.
Ωσ προσ τθν απαςχόλθςθ, θ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου αφορά
κυρίωσ βιοτεχνικζσ μονάδεσ μικροφ μεγζκουσ με εξαίρεςθ περιπτϊςεισ όπωσ τα ναυπθγεία του
Ρεωρίου τθσ Χφρου. Ψο νθςί τθσ Χφρου, το οποίο ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο μερίδιο του
μεταποιθτικοφ τομζα του Ρ. Ξυκλάδων, κακορίςτθκε ωσ Φκίνουςα Βιομθχανικι Υεριοχι.
Σι μονάδεσ επεξεργαςίασ αγροτικϊν προϊόντων, ετοίμων ενδυμάτων, χυμϊν-αναψυκτικϊν,
κεραμικϊν, επίπλων και χρυςοχοΐασ ζχουν ςχετικά ςθμαντικι παρουςία ςτθν Υεριφζρεια, ενϊ ωσ
προσ τθν κλαδικι διάρκρωςθ τθσ μεταποίθςθσ ςθμειϊνεται ότι οι κλάδοι, τρόφιμα-ποτά, ζνδυςθ,
ξφλο, προϊόντα από μθ μεταλλικά ορυκτά και μεταλλικά προϊόντα, κατζχουν τα μεγαλφτερα
ποςοςτά ςε αρικμό επιχειριςεων και κφκλο εργαςιϊν.
Θ ςθμαςία και θ ανάπτυξθ του τριτογενι τομζα ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου είναι ςυνεχισ και
αυξανόμενθ κακϊσ ο τομζασ ςυμμετζχει ςτθν απαςχόλθςθ με 61.44% και ςτθ διάρκρωςθ του
ΑΕΥΥ με 68.60%.
Θ Υεριφζρεια διακζτει τμιμα του Υανεπιςτθμίου Αιγαίου. Θ ερευνθτικι δραςτθριότθτα είναι
πολφ χαμθλι, κακϊσ μόλισ το 1% του ςυνόλου των ερευνθτικϊν κζντρων και ινςτιτοφτων τθσ
χϊρασ ςυγκεντρϊνονται εκεί, κατατάςςοντασ τθν Υεριφζρεια τελευταία μεταξφ των 13
Υεριφερειϊν τθσ χϊρασ.
Θ κλαδικι διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τριτογενι τομζα αναδεικνφει τθν υπεροχι του
τουριςμοφ, ςτον οποίο απαςχολείται πλζον το ¼ των απαςχολουμζνων ςτον τριτογενι τομζα.
Αξίηει να υπογραμμιςκεί ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό του χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου, αφορά
αμιγείσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ αυξάνουν κατά πολφ το ποςοςτό του κλάδου
"ενοδοχεία και εςτιατόρια".51
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Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ
ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια
Ροτίου Αιγαίου ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ.

Σχιμα 31: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)

3.9.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Ψο Ξ.Ε.Ξ. Φόδου τθσ περιφζρειασ Ροτίου Αιγαίου εδρεφει ςτθν
πόλθ τθσ Φόδου, εντόσ του κτιρίου του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ
του Σ.Α.Ε.Δ. Φόδου. Οειτουργεί ςε μόνιμο χϊρο ςτζγαςθσ θ
γραμματεία του Ξ.Ε.Ξ. Φόδου, θ οποία είναι επαρκϊσ
εξοπλιςμζνθ τόςο ςε υλικοτεχνικι υποδομι όςο και ςε
τεχνολογικό εξοπλιςμό.
Υαρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ που καταβλικθκαν, ιδιαίτερα ςε ότι
αφορά τθ νιςο Ξω, δεν κατζςτθ δυνατι θ λειτουργία άλλου Σχιμα 32: Αναλογία Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008
παραρτιματοσ ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου.
Υρϊτιςτο μζλθμα του Ξ.Ε.Ξ. Φόδου είναι θ κατάρτιςθ να βρίςκεται ςε ςυνάρτθςθ με τισ ανάγκεσ
τθσ τοπικισ αγοράσ. Ψο νθςί τθσ Φόδου παρουςιάηει ιδιαιτερότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν αγορά
εργαςίασ, κακϊσ όλθ θ οικονομία του νθςιοφ ςτθρίηεται ςτον τουριςμό που ςχεδόν τριπλαςιάηει
τον πλθκυςμό του νθςιοφ κατά τθν κερινι περίοδο (Απρίλιο ζωσ Σκτϊβριο) και ςυνεπακόλουκα
δθμιουργεί πολλαπλζσ κζςεισ εργαςίασ. Επομζνωσ ενϊ οι δείκτεσ ανεργίασ είναι αυξθμζνοι κατά
τουσ χειμερινοφσ μινεσ, κατά τθ κερινι περίοδο ςχεδόν μθδενίηονται. Ψο μεγαλφτερο μζροσ των
απαςχολοφμενων, εργάηεται ςε ξενοδοχεία, εςτιατόρια, μπαρ, τουριςτικά καταςτιματα κ.λ.π.,
δθλαδι ςτον τουριςτικό τομζα και ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν.
Ψο Ξ.Ε.Ξ. Φόδου προκειμζνου να προτείνει ςτο Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Χυνεχιηόμενθσ
Ξατάρτιςθσ τισ κατάλλθλεσ για τθν τοπικι αγορά ειδικότθτεσ κατάρτιςθσ, ςυνεργάςτθκε με
τοπικοφσ φορείσ κακϊσ και εταιρείεσ του ιδιωτικοφ τομζα. Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μασ
ςτθρίχκθκαν ςτθν αξιολόγθςθ ςτοιχείων που ςυγκεντρϊςαμε από τον Ε.Σ.Ψ., το Επιμελθτιριο
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Δωδεκανιςου, τθν Ζνωςθ ενοδόχων Φόδου, τθν Ανϊτερθ Χχολι Ψουριςτικϊν Επαγγελμάτων
Φόδου (ΑΧΨΕΦ), τθν Αναπτυξιακι Εταιρεία Δωδεκανιςου (ΑΡΔΩ), τθν Δωδεκανθςιακι Εταιρεία
Ανάπτυξθσ & Υροόδου (ΔΕΨΑΥ) και το Ξζντρο Επιχειρθματικισ & Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ Ροτίου
Αιγαίου (ΞΕΨΑ Ρ. Αιγαίου). Επιπλζον αξιοποιικθκε θ ζρευνα που πραγματοποίθςε θ Επιςτθμονικι
Σμάδα Ψουριςμοφ του Επιμελθτθρίου Δωδεκανιςου ςε ςυνεργαςία με τθν Δωδεκανθςιακι
Εταιρεία Ανάπτυξθσ & Υροόδου (ΔΕΨΑΥ), και το ISTOS με τίτλο «Ζρευνα ςτουσ Ψουρίςτεσ &
Επιςκζπτεσ ςτο νθςί τθσ Φόδου» θ οποία ευγενικά παραχωρικθκε από τθν ΔΕΨΑΥ, κακϊσ και τθν
ζρευνα του Ξζντρο Επιχειρθματικισ & Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ Ροτίου Αιγαίου (ΞΕΨΑ Ρ. Αιγαίου)
για τισ ειδικότθτεσ εκείνεσ που προβλζπεται να διαδραματίςουν πρωταρχικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ
του τουριςτικοφ κλάδου εκφράηοντασ τισ ανάγκεσ των τοπικϊν επιχειριςεων. Από τθν
επεξεργαςία των ςτοιχείων που διζκεςε θ Ζνωςθ ενοδόχων Φόδου και το Επιμελθτιριο Δωδ/ςου,
καταρτίςτθκε πίνακασ που περιλαμβάνει τα αντικείμενα δραςτθριότθτασ που καλφπτουν τον
μεγαλφτερο τομζα τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτο νθςί τθσ Φόδου, τον αντίςτοιχο αρικμό των
εταιρειϊν που αςχολοφνται με αυτά κακϊσ και διαγραμματικι απεικόνιςθ των παραπάνω
ςτοιχείων.
Πε βάςθ τα ανωτζρω, όλα τα προγράμματα που υλοποιικθκαν ςτο Ξ.Ε.Ξ. Φόδου αφοροφςαν ςε
ειδικότθτεσ που ςχετίηονταν άμεςα με τθν τουριςτικι βιομθχανία και τθν παροχι υπθρεςιϊν,
πραγματοποιικθκαν δε κυρίωσ τουσ χειμερινοφσ μινεσ, κακϊσ λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ
τοπικισ αγοράσ δεν υπάρχει ενδιαφζρον ςυμμετοχισ κατά τθ κερινι περίοδο. Θ πλειοψθφία των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ απευκυνόταν ςε ανζργουσ, αποφοίτουσ λυκείου. Τπωσ τα
περιςςότερα προγράμματα που υλοποίθςε θ Εταιρεία τθν περίοδο αυτι, και αυτά
ςυγχρθματοδοτικθκαν από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Απαςχόλθςθ
και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» (2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ). Χτα προγράμματα ςυμμετείχαν κυρίωσ
γυναίκεσ, θλικίασ από 25 ζωσ 40 ετϊν, οι οποίεσ λόγω οικογενειακϊν υποχρεϊςεων ζμειναν για
αρκετό χρονικό διάςτθμα εκτόσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και κζλθςαν μζςω των προγραμμάτων
(κυρίωσ τθσ εναλλαςςόμενθσ κατάρτιςθσ) να ενταχκοφν εκ νζου ςτον εργαςιακό περιβάλλον.
Εξάλλου τα προγράμματα κατάρτιςθσ με αντικείμενο τον τουριςτικό τομζα, παρακολοφκθςαν ωσ
επί το πλείςτον απόφοιτοι τθσ Ανϊτερθσ Χχολισ Ψουριςτικϊν Επαγγελμάτων Φόδου (Α.Χ.Ψ.Ε.Φ.) οι
οποίοι κζλθςαν να αποκτιςουν ειδίκευςθ ςε κζματα εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ.
Ρίνακασ 22: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
2003-2008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Νότιο Αιγαίο
Σφνολο Χϊρασ
Υρογράμματα

5

352

Ξαταρτιηόμενοι

86

8.763

Πετά από δθμόςια (μζςω του τοπικοφ τφπου) πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, και
ενθμζρωςθ και ςυνεχι επαφι τόςο με το Επιμελθτιριο Δωδεκανιςου όςο και τα Ξ.Υ.Α. ΣΑΕΔ
Φόδου, πολλζσ επιχειριςεισ ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα για τθν πρακτικι άςκθςθ των
καταρτιηομζνων. Θ επιλογι ζγινε με κριτιρια τθ ςυνάφεια του περιεχομζνου τθσ κατάρτιςθσ και
του αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ, τον κφκλο εργαςιϊν και τον αρικμό των απαςχολοφμενων ςτθν
επιχείρθςθ κακϊσ και τθ πικανότθτα πρόςλθψθσ μετά το τζλοσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.
Θ ανάπτυξθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ τόςο ςτο κεωρθτικό όςο και ςτο πρακτικό τουσ μζροσ
ζγινε με βάςθ τθν ίςθ και ενιαία αντιμετϊπιςθ ανδρϊν και γυναικϊν. Ξατά τθν υλοποίθςθ των
προγραμμάτων δόκθκαν ςτουσ καταρτιηόμενουσ ευκαιρίεσ διεφρυνςθσ των γνϊςεϊν τουσ τόςο
μζςω τισ διδαςκαλίασ όςο και μζςω εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν που πραγματοποιικθκαν. Ψο
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επίπεδο των εκπαιδευτϊν ιταν ιδιαίτερα υψθλό, θ διδαςκαλία ζγινε με χριςθ οπτικοακουςτικϊν
μζςων, και το εκπαιδευτικό υλικό που δόκθκε ςτουσ καταρτιηόμενουσ παρουςιάςτθκε με τρόπο
εφλθπτο και κατανοθτό. Σι τακτικζσ επιςκζψεισ ςε δθμόςιουσ φορείσ (Εργατικό Ξζντρο,
Επιμελθτιριο, ΞΕΨΑ Ροτίου Αιγαίου κ.λ.π) κακϊσ και ςε χϊρουσ εργαςίασ (ξενοδοχειακζσ
επιχειριςεισ, τοπικζσ βιομθχανίεσ – βιοτεχνίεσ) βοικθςαν τουσ καταρτιηόμενουσ να ςυνδζςουν τθ
γνϊςθ με τθ πράξθ. Εξάλλου οι καταρτιηόμενοι ςυμμετείχαν ςε θμερίδεσ και ςεμινάρια που
πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτιςθσ και είχαν άμεςθ ςχζςθ με
το αντικείμενο κατάρτιςθσ (όπωσ θ «Θμερίδα Επιμελθτθρίου» από τθν Σικονομικι Επόπτρια του
Εκνικοφ Επιμελθτθριακοφ Δικτφου Γυναικϊν Επιχειρθματιϊν και θ «Θμερίδα Χυμβουλευτικοφ
Υροςανατολιςμοφ» από τθν επιχειρθματικι ςφμβουλο του ΞΕΨΑ Ροτίου Αιγαίου) κακϊσ και με
κζματα γενικότερου περιεχομζνου (όπωσ θ οργάνωςθ εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου για τθν παροχι
πρϊτων βοθκειϊν από Εκπαιδευτι Εκελοντι Υρϊτων Βοθκειϊν ςτο Γενικό Ροςοκομείου Φόδου).
Ψο προςωπικό του Ξ.Ε.Ξ. Φόδου βρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι και επικοινωνία με τουσ τοπικοφσ
φορείσ ανάπτυξθσ προκειμζνου να είναι ενιμερο για τισ εξελίξεισ τθσ τοπικισ αγοράσ,
ςυμμετζχοντασ ςε πολλζσ θμερίδεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιφζρειασ.
Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ που πραγματοποιικθκαν ςτο ΞΕΞ Φόδου – μολονότι λίγα ςτον
αρικμό – είχαν επιτυχία και απιχθςθ ςτθν τοπικι αγορά. Αυτό φαίνεται από το ςυνεχζσ
ενδιαφζρον των ανζργων για νζα προγράμματα κακϊσ και το ενδιαφζρον των εργοδοτϊν να
απαςχολιςουν καταρτιηόμενουσ – άλλωςτε οι περιςςότεροι καταρτιηόμενοι απορροφικθκαν από
τισ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ζκαναν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ.
Θ εμπειρία που ζχει αποκτθκεί ςτο τομζα τθσ κατάρτιςθσ ενθλίκων και θ ςφνδεςι με τθν τοπικι
αγορά, βεβαιϊνουν τον ουςιαςτικό ρόλο τθσ ΕΞΑΕ ςτθν Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου ςτθν
καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ.
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3.10. Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου
3.10.1. Γενικά χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Υελοποννιςου52 αποτελείται από τουσ νομοφσ
Ξορινκίασ, Αργολίδοσ, Αρκαδίασ, Πεςςθνίασ και Οακωνίασ και
ζχει ζδρα τθν Ψρίπολθ, πρωτεφουςα του νομοφ Αρκαδίασ.
Χαρακτθριςτικό τθσ μορφολογίασ τθσ είναι οι μεγάλοι ορεινοί
όγκοι.
Σ πρωτογενισ τομζασ αποτελεί ςθμαντικό τομζα παραγωγισ για
τθν Υεριφζρεια Υελοποννιςου. Σ αγροτικόσ πλθκυςμόσ τθσ
Υεριφζρειασ αντιπροςωπεφει το 11,7% του αγροτικοφ
πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Θ μείωςθ των απαςχολοφμενων ςτον
πρωτογενι τομζα αφορά τόςο το μόνιμο όςο και το εποχιακό Σχιμα 33: Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου
εργατικό δυναμικό. Χθμαντικό πρόβλθμα είναι θ δυςμενισ
δθμογραφικι ςφνκεςθ των απαςχολοφμενων ςτον πρωτογενι
τομζα, αφοφ τα άτομα θλικίασ μικρότερθσ των 35 ετϊν
Ρίνακασ 23
αποτελοφν μόλισ το 10% του ςυνολικοφ αρικμοφ των
Χτοιχεία
ςε
απόλυτουσ αρικμοφσ
απαςχολοφμενων ςτθν γεωργία. Τςον αφορά ςτθν κατά φφλο
(Χιλιάδεσ)
κατανομι των αρχθγϊν των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων το
Υελοπόννθςοσ
Χφνολο
ποςοςτό των ανδρϊν είναι ςαφϊσ υψθλότερο ζναντι αυτό των
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
503,2
9.262,4
γυναικϊν. Ωςτόςο αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα τελευταία χρόνια
παρατθρείται ςταδιακι αφξθςθ των γυναικϊν που
Εργατικό
273,0
4.974,5
αναλαμβάνουν τθ διαχείριςθ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων.
Δυναμικό
Σι εξελίξεισ ςτο δευτερογενι τομζα είναι ςυνάρτθςθ τθσ
φπαρξθσ ςτθν Υεριφζρεια τθσ βιομθχανικισ ηϊνθσ τθσ Αττικισ, θ
οποία διοικθτικά υπάγεται ςτο Ρομό Ξορινκίασ, όπου είναι
εγκατεςτθμζνεσ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ όπωσ τα διυλιςτιρια,
μεταλλουργικζσ βιομθχανίεσ κλπ. Πία δεφτερθ ιδιαιτερότθτα
ςχετίηεται με τθν φπαρξθ ςτθ Πεγαλόπολθ του δεφτερου
ςθμαντικότερου ενεργειακοφ κζντρου τθσ χϊρασ. Διαχρονικά, θ
απαςχόλθςθ ςτο δευτερογενι τομζα μειϊνεται τόςο ςε
απόλυτα μεγζκθ όςο και ποςοςτιαία.

Απαςχολοφμεν
οι
Άνεργοι
Πθ οικονομικά
ενεργοί

252,5

4.531,9

20,5

442,6

230,1

4.287,9

Ρθγι: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Bϋ Τρίμθνο 2009

Σ τριτογενισ τομζασ είναι ο τομζασ που παρουςιάηει τον μεγαλφτερο δυναμιςμό, ιδιαίτερα ςτον
κλάδο του χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου. Χτον τομζα του τουριςμοφ αντίκετα παρατθρείται
μείωςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ. Χτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, είναι ςθμαντικι θ ζναρξθ τθσ
λειτουργίασ του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου, που αναμζνεται μακροπρόκεςμα να ςυμβάλει και
ςτθν ενίςχυςθ του ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ Υεριφζρειασ.
Θ διαχρονικι εξζλιξθ του ενεργοφ πλθκυςμοφ και τθσ απαςχόλθςθσ τα τελευταία χρόνια (19952002) φαίνεται να ακολουκεί τθ γενικότερθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ, κακϊσ και
τισ γενικότερεσ τάςεισ ςτθν εξζλιξθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Θ τομεακι ςφνκεςθ τθσ
απαςχόλθςθσ διαφοροποιείται και παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον
πρωτογενι τομζα και αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τριτογενι τομζα. Αναλυτικότερα, κατά το
2002 το 36,36% των απαςχολουμζνων εργάηεται ςτον πρωτογενι τομζα το 15,89% ςτο
δευτερογενι και το 47,75% ςτον τριτογενι τομζα. Υαρά τισ μεταβολζσ αυτζσ, θ ςφνκεςθ τθσ
απαςχόλθςθσ κατά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ είναι αρκετά διαφοροποιθμζνθ ςε ςχζςθ
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με τθν αντίςτοιχθ τθσ χϊρασ. Ψο ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι τομζα τθσ Υεριφζρειασ
είναι υπερδιπλάςιο του αντίςτοιχου εκνικοφ μζςου, ςτο δευτερογενι υπολείπεται του εκνικοφ
μζςου ενϊ και ςτον τριτογενι τομζα θ απόκλιςθ είναι μεγάλθ. Ενκαρρυντικό ςτοιχείο αποτελεί το
γεγονόσ ότι το ποςοςτό των αγράμματων μειϊκθκε από 8% το 1997 ςε 3,67% το 2002, ποςοςτό
χαμθλότερο πλζον από αυτό τθσ χϊρασ όπου οι αγράμματοι αποτελοφν το 4,2% του εργατικοφ
δυναμικοφ.
Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ
ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια
Υελοποννιςου ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ.

Σχιμα 34: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)

3.10.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Ψο ΞΕΞ τθσ Υεριφζρειασ Υελοποννιςου ζχει ζδρα τθν
Ψρίπολθ και παράρτθμα ςτο Ραφπλιο Αργολίδοσ. Επιπλζον θ
ΕΞΑΕ πραγματοποίθςε προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθ
Χπάρτθ και τθν Ξαλαμάτα κακϊσ και ςτθν Ξόρινκο (ςε
ςυνεργαςία με το Εργατικό Ξζντρο Ξορίνκου).
Από το 2003 ωσ και το 2008, το ΞΕΞ Υελοποννιςου
υλοποίθςε ςυνολικά 36 προγράμματα επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ για ανζργουσ τα οποία ςυγχρθματοδοτικθκαν
από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο μζςω του Γ’ ΞΥΧ και 7
προγράμματα που υλοποιικθκαν με πόρουσ του ΟΑΕΞ [τα 4
απευκφνκθκαν ςε ανζργουσ (2007) και τα 3 ςτουσ
απολυμζνουσ των Εταιριϊν ΞΣΦΦΛΟ και ΒΕΞΞΑ (Ξόρινκοσ,
2005)]. Χτα προγράμματα αυτά ςυμμετείχαν 553
επιχειριςεισ.
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Ρίνακασ 24: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
2003-2008 (ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Ρελοπόννθςοσ
Σφνολο Χϊρασ
Υρογράμματα

36

352

Ξαταρτιηόμενοι

846

8.763

Χτθν Υεριφζρεια Υελοποννιςου, θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των ανζργων που επιλζγουν τθν
κατάρτιςθ είναι γυναίκεσ (ποςοςτό άνω του 80%), ενϊ, τα ποςοςτά ςυμμετοχισ ανδρϊν και
γυναικϊν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ ανζργων ςε ειδικότθτεσ για ςτελζχωςθ
γραφείων/επιχειριςεων περιλαμβανομζνθσ τθσ εκμάκθςθσ χειριςμοφ Θ/Ω ςυγκλίνουν.
Στο Ναφπλιο υπάρχει αυξθμζνθ ηιτθςθ για τουριςτικά επαγγζλματα (ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ,
εςτίαςθ, αναψυχι) κακϊσ και ιδιαίτερεσ ανάγκεσ κατάρτιςθσ που ςχετίηονται με τθν αγροτικι
παραγωγι και τισ ιχκυοκαλλιζργειεσ. Είναι χαρακτθριςτικι θ φπαρξθ ευάρικμων πολφ μικρϊν
επιχειριςεων (ζλλειψθ μεγάλων επιχειριςεων με εξαίρεςθ τα ςυςκευαςτιρια πορτοκαλιοφ,
ροδάκινου και τα ελαιοτριβεία). Υαρόμοιεσ ανάγκεσ υπάρχουν και ςτθν πόλθ τθσ Ξαλαμάτασ.
Στθν Τρίπολθ οι εγγεγραμμζνοι άνεργοι ςυνικωσ δεν ενδιαφζρονται για κατάρτιςθ, πικανϊσ γιατί
απαςχολοφνται «ανεπίςθμα» με διάφορεσ τεχνικζσ ι αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ωπάρχει μεγάλθ
δυςκολία εξεφρεςθσ άνεργων ανδρϊν που να είναι διακζςιμοι για κατάρτιςθ ςε τεχνικά
επαγγζλματα, π.χ. ελαιοχρωματιςτζσ, οικοδομικζσ εργαςίεσ κ.λπ. Σι ανάγκεσ που υπάρχουν
ςχετίηονται με τθν αγροτο-κτθνοτροφικι παραγωγι, τον εναλλακτικό τουριςμό (π.χ. χειμερινό,
κρθςκευτικό, περιπζτειασ, ποτάμια, ακλθτικό κλπ) και τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ που
αποτελοφν τθν ςυντριπτικι πλειονότθτα του επιχειρθματικοφ κόςμου τθσ πόλθσ. Θ ΕΞΑΕ ωσ
ςιμερα πραγματοποιιςει προγράμματα κατάρτιςθσ ςτον εναλλακτικό τουριςμό και τθν
επιχειρθματικότθτα αλλά όχι ςτθν αγροτικι – κτθνοτροφικι παραγωγι.
Στθ Σπάρτθ υπάρχει εκτεταμζνθ και μεγάλθσ οικονομικισ ςθμαςίασ αγροτικι παραγωγι,
περιλαμβανομζνων αρκετϊν βιολογικϊν και κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν. Χχετικά προγράμματα
ζχει πραγματοποιιςει θ ΕΞΑΕ ςτθν αναφερκείςα περίοδο.
Στθν Κόρινκο, θ ιδιαιτερότθτα που υπιρχε και ίςωσ να ςυνεχίςει να υπάρχει λόγω τθσ τρζχουςασ
οικονομικισ κρίςθσ, ιταν ο μεγάλοσ όγκοσ απολυμζνων από βιομθχανίεσ που κλείνουν ι
μεταφζρονται. Θ ΕΞΑΕ ςυνζδραμε ςτθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τουσ με τα ςχετικά
προγράμματα από πόρουσ ΟΑΕΞ.
Θ διάγνωςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Υεριφζρεια, ζγινε ςε ςυνεργαςία με τα κατά
τόπουσ Ξζντρα Υροϊκθςθσ Απαςχόλθςθσ του ΣΑΕΔ και με τουσ τοπικοφσ φορείσ, όπωσ τα
επιμελθτιρια, οι ςφλλογοι επαγγελματιϊν (π.χ. εμπόρων, φαρμακοποιϊν, αρτοποιϊν, ξενοδόχων
κ.λπ). Σι φορείσ αυτοί απθφκυναν ςτθν ΕΞΑΕ τα ςχετικά γραπτά αιτιματα. Θ τελικι επιλογι των
ειδικοτιτων κατάρτιςθσ ςε κάκε πόλθ, ζγινε βάςει των παραπάνω προτάςεων, λαμβάνοντασ
υπόψθ και τθ διακεςιμότθτα των υποδομϊν (αικουςϊν και εργαςτθρίων) και του ζμψυχου
δυναμικοφ τθσ ΕΞΑΕ, ςτθν Υεριφζρεια. Επειδι πλζον ο αρικμόσ των ανζργων αποφοίτων
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ζχει αυξθκεί πολφ, τα περιςςότερα προγράμματα που
υλοποιικθκαν αφοροφςαν αυτι τθν ομάδα, ενϊ παράλλθλα υλοποιικθκαν και προγράμματα για
ανζργουσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (π.χ. ςερβιτόροι, ξυλουργοί, ελαιοχρωματιςτζσ).
Επιλζχκθκαν ειδικότθτεσ με υψθλι απορροφθτικότθτα ςτθν αγορά και που μελλοντικά κα
μποροφν να κατοχυρϊςουν επαγγελματικά δικαιϊματα (π.χ. μαγειρικι, ηαχαροπλαςτικι,
αρτοποιία, ςερβιτόροι, μθχανικοί αυτοκινιτων).
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Στα προγράμματα εναλλαςςόμενθσ κατάρτιςθσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των ωφελοφμενων ιταν
γυναίκεσ, θλικίασ 25-40 ετϊν, απόφοιτοι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Χφμφωνα με τα τεχνικά
δελτία, το 60% των κζςεων κα ζπρεπε να καλυφκεί από γυναίκεσ και το υπόλοιπο 40% από
άντρεσ. Ωςτόςο, ςτθν Υεριφζρεια Υελοποννιςου, όπωσ προαναφζρκθκε θ ςυντριπτικι
πλειονότθτα των καταρτιηόμενων ιταν γυναίκεσ. Χτα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ,
όπου το όριο θλικίασ για το δικαίωμα ςυμμετοχισ ιταν τα 65 χρόνια, οι περιςςότεροι
ςυμμετζχοντεσ ιταν γυναίκεσ υψθλοφ μζςου όρου θλικίασ, χαμθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθσ και με
μακροχρόνια ανεργία. Επιπλζον, το 10% επί του ςυνόλου των καταρτιηομζνων καλφφκθκαν από
άτομα που ανικαν ςε Ευπακείσ Ξοινωνικζσ Σμάδεσ (ΕΞΣ).
Για τθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ των επιχειριςεων, ςτισ οποίεσ οι καταρτιηόμενοι κα
υλοποιοφςαν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ζγιναν κατά τόπουσ οι ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςτον τοπικό
ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο, κακϊσ και επικοινωνία με τουσ επικεφαλισ των ςυλλογικϊν φορζων
τθσ περιφζρειασ. Χτισ περιπτϊςεισ που οι αιτιςεισ των επιχειριςεων υπερζβαιναν τον αναγκαίο
αρικμό, το προςωπικό τθσ ΕΞΑΕ πραγματοποιοφςε προςωπικζσ επαφζσ με αυτζσ, με ςκοπό τθ
διαπίςτωςθ των πλζον κατάλλθλων, με κυριότερο κριτιριο τθν πικανότθτα μελλοντικισ
απορρόφθςθσ. Για τθν τελικι επιλογι των επιχειριςεων, λιφκθκαν υπόψθ και κζματα
μετακίνθςθσ των καταρτιηομζνων ςφμφωνα με τον τόπο διαμονισ τουσ, κζματα υγείασ (π.χ. ΕΞΣ) ι
άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ.
Ωσ προσ το πρακτικό αποτζλεςμα τθσ κατάρτιςθσ, δθλαδι τθν εφρεςθ εργαςίασ, υπιρξε μια
απορροφθτικότθτα γφρω ςτο 15% ενϊ ποςοςτό 5-10% άνοιξαν δικι τουσ επιχείρθςθ.
Ξατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία υιοκετικθκαν ςφγχρονα πρότυπα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, όπωσ
εργαςία ςε ομάδεσ, ςυμμετοχικι - ενεργθτικι μάκθςθ, εργαςτιρια με δφο καταρτιηόμενουσ ανά
ςτακμό εργαςίασ. Σι εκπαιδευτζσ των προγραμμάτων ιταν ςτθν πλειονότθτά τουσ πιςτοποιθμζνοι
από το ΕΞΕΥΛΧ. Ψζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ πραγματοποιικθκαν μονοιμερεσ εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ ςε τόπουσ και επιχειριςεισ ςυναφι προσ τα αντικείμενα τθσ ειδικότθτασ.
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3.11. Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ
3.11.1. Γενικά Χαρακτθριςτικά τθσ Υεριφζρειασ
Θ Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδοσ βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ
χϊρασ, βρζχεται ανατολικά από το Αιγαίο Υζλαγοσ και τον
Ευβοϊκό Ξόλπο και νότια από τον Ξορινκιακό Ξόλπο.
Αποτελείται από τουσ νομοφσ Βοιωτίασ, Ευβοίασ, Ευρυτανίασ,
Φκιϊτιδασ και Φωκίδασ. Ξαταλαμβάνει ςυνολικι ζκταςθ
15.549 τ.χλμ. (ποςοςτό 11,8% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ
χϊρασ). Ζχει ζδρα τθ Οαμία, πρωτεφουςα του νομοφ
Φκιϊτιδασ. H Υεριφζρεια διακζτει αναπτυγμζνθ γεωργία,
κτθνοτροφία και τουριςτικοφσ πόρουσ που προςφζρονται για
ςυνδυαςμό
χειμερινοφ,
καλαςςινοφ,
ιαματικοφ
και
αγροτουριςμοφ.
Ψο μεγαλφτερο τμιμα τθσ είναι ορεινό ι θμιορεινό ενϊ το
πεδινό είναι μόνο το 20,8% τθσ ζκταςθσ. Ψο υπζδαφοσ τθσ
Χτερεάσ Ελλάδασ είναι πλοφςιο ςε κοιτάςματα μετάλλου
(μαγνθςίτθσ, ςιδθρονικζλιο, βωξίτθσ, δολομίτθσ), ςε μάρμαρο
και χρϊμιο, τα οποία δεν αξιοποιοφνται επαρκϊσ.
Θ Υεριφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ, παρουςιάηει παράλλθλθ
εξζλιξθ με αυτι του ςυνόλου τθσ χϊρασ, όςον αφορά τθν
αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ του τριτογενι τομζα και τθν
παράλλθλθ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι τομζα. Θ
αυξθμζνθ ςυμμετοχι τθσ απαςχόλθςθσ ςτο δευτερογενι
τομζα, ςτο ςφνολο τθσ απαςχόλθςθσ τθσ Υεριφζρειασ
ερμθνεφεται από τθν φπαρξθ ςθμαντικισ βιομθχανικισ
δραςτθριότθτασ, όπωσ είναι οι μεγάλεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ
επεξεργαςίασ ορυκτϊν πόρων, κακϊσ και μεγάλοσ αρικμόσ
μεταποιθτικϊν μονάδων εγκατεςτθμζνων κυρίωσ ςτον άξονα
Χαλκίδασ – Κιβασ.

Σχιμα 36: Ρεριφζρεια Στερεάσ
Ελλάδασ

Ρίνακασ 25
Χτοιχεία ςε απόλυτουσ αρικμοφσ
(Χιλιάδεσ)
Χτερεά
Χφνολο
Ελλάδα
Χϊρασ
Υλθκυςμόσ
471,4
9.262,4
Εργατικό
Δυναμικό

237,9

4.974,5

Απαςχολοφμενοι

212,9

4.531,9

Άνεργοι

25,0

442,6

Πθ οικονομικά
ενεργοί

233,5

4.287,9

Ρθγι: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Bϋ Τρίμθνο 2009

Σ πρωτογενισ τομζασ αποτελεί βαςικι πθγι ειςοδιματοσ και
απαςχόλθςθσ για μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ και
κακοριςτικό παράγοντα για τθν διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ και
οικονομικισ ςυνοχισ των περιοχϊν τθσ υπαίκρου, παρά τθ
ςυνεχι φκίνουςα πορεία του.
Χτθν Υεριφζρεια τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ παράγεται53 το 23% τθσ
ςυνολικισ παραγωγισ τθσ τομάτασ τθσ χϊρασ, το 16% τθσ
ςυνολικισ παραγωγισ βάμβακοσ, το 12% του καπνοφ, το 11%
τθσ πατάτασ, το 6% του ελαιολάδου και το 12% τθσ παραγωγισ
ςίτου, με βάςθ ςτατιςτικά ςτοιχεία του 2001. Χθμαντικι είναι
και θ παραγωγι προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ όπου παράγεται
το 13% του ςυνόλου τθσ εγχϊριασ παραγωγισ κρζατοσ, το
15,6% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ ςε μζλι και το 28,1% των
ψαριϊν εςωτερικϊν υδάτων.
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Θ κτθνοτροφία διαδραματίηει δευτερεφοντα, αλλά ςθμαντικό ρόλο ςτθν περιφερειακι οικονομία.
Ψα δάςθ καλφπτουν ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ τθσ ζκταςθσ (25%), εξαςφαλίηοντασ
απαςχόλθςθ και ειςόδθμα ςε τμιμα του πλθκυςμοφ των ορεινϊν οικιςμϊν μζςω τθσ παραγωγισ
τεχνικισ ξυλείασ, ρθτίνθσ, καυςόξυλων, ελάτων διακόςμθςθσ κλπ.
Θ αλιεία ανοικτισ κάλαςςασ ςτθ Υεριφζρεια είναι περιοριςμζνθ, ενϊ ςθμαντικι είναι θ ανάπτυξθ
των ιχκυοκαλλιεργειϊν, που αποτελεί δυναμικό αναπτυςςόμενο κλάδο τα τελευταία χρόνια.
Σ δευτερογενισ τομζασ αποτελεί τθν κατεξοχιν παραγωγικι δραςτθριότθτα τθσ περιφζρειασ,
ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρφωςθ του Ακακάριςτου Υεριφερειακοφ Υροϊόντοσ κατά 42,3%.
Σ τριτογενισ τομζασ ςτθν Υεριφζρεια είναι ο τομζασ που παρουςιάηει τον μεγαλφτερο δυναμιςμό,
ιδιαίτερα ςτον κλάδο του χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου ςτα αςτικά κζντρα (Οαμία, Χαλκίδα,
Οειβαδιά και Κιβα)54.
Χτο διάγραμμα που ακολουκεί, εμφανίηονται τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν καταγεγραμμζνθ
ανεργία ςφμφωνα με ζρευνα τθσ ΕΧΩΕ για τα ζτθ 1998-2009 (Β Ψρίμθνο) για τθν Υεριφζρεια
Χτερεάσ Ελλάδασ ςυγκριτικά με το ςφνολο τθσ χϊρασ.

Σχιμα 37: Στοιχεία Ανεργίασ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ
Ρθγι: Ζρευνα Γ.Γ. ΕΣΥΕ Εργατικοφ Δυναμικοφ για τα ζτθ 1998 - 2009 (Βϋ τρίμθνο)
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3.11.2. Δράςεισ Ξατάρτιςθσ
Θ Υεριφζρεια τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ διακζτει μεγάλεσ
βιομθχανικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ορυκτϊν πόρων
(Αλουμίνιο τθσ Ελλάδοσ, ΕΟΒΑΟ, Ψςιμεντοβιομθχανίεσ,
κλπ.) και μεγάλο αρικμό μεταποιθτικϊν μονάδων
εγκατεςτθμζνων κυρίωσ ςτον άξονα Χαλκίδασ – Κιβασ.
Ωςτόςο, τθ προθγοφμενθ 10ετία τα φαινόμενα
βιομθχανικισ παρακμισ ιταν ζντονα (Κιβα, Χαλκίδα, ΒΞ
Εφβοια) και πολλζσ μονάδεσ ςταμάτθςαν τθν λειτουργία
τουσ. Σι νομοί Βοιωτίασ, Φκιϊτιδασ και Εφβοιασ
υφίςτανται ςιμερα τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ
βιομθχανικισ παρακμισ, αποτζλεςμα του ευκαιριακοφ
χαρακτιρα τθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ κατά τθ 10ετία
του 1970 αλλά και τθσ απουςίασ παρεμβάςεων με ςτόχο
τθν οργανωμζνθ βιομθχανικι ανάπτυξθ ςε μεγάλθ,
μεςαία και μικρι κλίμακα.

Σχιμα 38: Αναλογία Καταρτιηομζνων
Ρεριόδου 2003-2008

Σι περιοχζσ αυτζσ είχαν χαρακτθριςτεί και ενταχκεί ςτισ φκίνουςεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ για τθν
εφαρμογι των κινιτρων του Αναπτυξιακοφ Ρόμου. Από το ςφνολο των κλάδων τθσ βιομθχανίασ, οι
κλάδοι των Αγροτικϊν Βιομθχανιϊν, Ειδϊν Διατροφισ, Ξλωςτοχφαντουργίασ, Πθ Πεταλλικϊν
Σρυκτϊν, Πεταλλικϊν Υροϊόντων και Θλεκτρικϊν Πθχανϊν, ςυγκεντρϊνουν περίπου το 80% του
ςυνολικοφ αρικμοφ των βιομθχανικϊν καταςτθμάτων ςτθ Υεριφζρεια (225 επιχειριςεισ).
Θ ΕΞΑΕ, εςτιάηοντασ ςτα χαρακτθριςτικά των ανζργων τθσ τοπικισ κοινωνίασ που χαρακτθρίηονται
από τθ ςχολικι διαρροι, το χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τθν ζλλειψθ προςόντων και
δεξιοτιτων, ςτοιχεία τα οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν μακροχρόνια αποχι από τθν αγορά εργαςίασ,
οδθγοφν ςε κοινωνικό αποκλειςμό, πρότεινε και υλοποίθςε 19 προγράμματα κατάρτιςθσ για
άνεργουσ ςε χαμθλισ ειδίκευςθσ ειδικότθτεσ. Ψα προγράμματα ςυγχρθματοδοτικθκαν από το
Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, ςτο πλαίςιο του ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ»
(2000-2006) (Γ’ ΞΥΧ).
Ρίνακασ 26: Στοιχεία Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ 2003-2008
(ΕΡ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Κατάρτιςθ)
Στερεά
Σφνολο Χϊρασ
Ελλάδα
Υρογράμματα
19
352
Ξαταρτιηόμενοι

464

8.763

Για τθν οριςτικοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ λιφκθκαν υπόψθ:



ο χρόνοσ παραμονισ ςτθν ανεργία ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ των κατευκυντθρίων
γραμμϊν τθσ ςτρατθγικισ για τθν Απαςχόλθςθ και ςυγκεκριμζνα τισ πολιτικζσ πρόλθψθσ
και καταςτολισ τθσ ανεργίασ,



θ πρόςβαςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου αρικμοφ γυναικϊν ςτα προγράμματα αυτά, ςτο
πλαίςιο αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ,
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θ εφαρμογι τθσ πολιτικισ mainstreaming, θ οποία αφορά ςτθν πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ του αποκλειςμοφ από τθν αγορά εργαςίασ ειδικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων
(ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ).
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 4: ΔΦΑΧΕΛΧ ΨΘΧ ΕΞΑΕ ΓΛΑ EΩΥΑΚΕΛΧ KΣΛΡΩΡΛΞΕΧ OΠΑΔΕΧ
4.1. Επαγγελματικι Κατάρτιςθ, Απαςχόλθςθ και Κοινωνικά Ευπακείσ Ομάδεσ
Για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ ιδζα τθσ διατιρθςθσ και περαιτζρω ανάπτυξθσ του λεγόμενου
Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ποντζλου, εξακολουκεί να παραμζνει ιςχυρι, παρά τθ δρομολόγθςθ
κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ μιασ ςειράσ αλλαγϊν και προςαρμογϊν, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν
οι προκλιςεισ που ανακφπτουν από τισ εξελίξεισ που επιβάλλει θ νζα παγκοςμιοποιθμζνθ και
άκρωσ ανταγωνιςτικι οικονομία.
Θ προςπάκεια τθσ Ε.Ε. να ςυνδυάςει τθν οικονομικι ανταγωνιςτικότθτα με τθν κοινωνικι
προςταςία είναι εμφανισ και αποτυπϊνεται ςε όλεσ τισ επιμζρουσ πολιτικζσ τθσ όπωσ αυτζσ ζχουν
ςχεδιαςτεί και εφαρμόηονται ςε υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ Χτρατθγικισ τθσ Οιςςαβόνασ.
Πια από τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ είναι βεβαίωσ θ ζνταξθ ςτθν αγορά
εργαςίασ και θ επαγγελματικι κατάρτιςθ ωσ προαπαιτοφμενου τθσ. Ψα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν
ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ, για τθν ευρφτερα νοοφμενθ κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι
ςυμμετοχι των πολιτϊν. Αντίκετα θ ζλλειψθ απαςχόλθςθσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν φτϊχεια και
τον κοινωνικό αποκλειςμό.
Ωςτόςο δεν ζχουν όλοι οι πολίτεσ οφτε τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ, οφτε τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ κατάρτιςθσ
και απαςχόλθςθσ. Ωπάρχουν πολλζσ ομάδεσ πολιτϊν, οι οποίεσ εξαιτίασ μιασ ςειράσ λόγων
(αντικειμενικϊν και υποκειμενικϊν), ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ «κοινωνικά ευπακείσ» ι «κοινωνικά
ευάλωτεσ» και ωσ ςυνζπεια τθσ ευπάκειασ αυτισ παραμζνουν ςτακερά ι για μεγάλα χρονικά
διαςτιματα εκτόσ κατάρτιςθσ και απαςχόλθςθσ, με αποτζλεςμα να διαβιοφν ςε ςυνκικεσ
φτϊχειασ και κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ.
Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι για τουσ όρουσ «κοινωνικά ευπακισ» κακϊσ και «κοινωνικά ευπακισ
ομάδα», δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτοί οριςμοί. Εάν όμωσ θ ευπάκεια αυτι προςδιοριςτεί ςε
ςχζςθ με τθν απαςχόλθςθ, τότε κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι οι παραπάνω ζννοιεσ δίνουν
ζμφαςθ ςτον κίνδυνο τθσ περικωριοποίθςθσ λόγω μθ ςυμμετοχισ των παραπάνω ατόμων ςτθν
αγορά εργαςίασ και κατϋ επζκταςθ ςτο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεςκαι55.
Χτο παραπάνω πλαίςιο, ωσ κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ και με κριτιριο τθ δυνατότθτα ι μθ
ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κα μποροφςαν να κεωρθκοφν μια ςειρά από εντελϊσ διαφορετικζσ
μεταξφ τουσ κατθγορίεσ ομάδων του πλθκυςμοφ όπωσ οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκεσ, οι
νζοι, οι κινθτικά ανάπθροι, οι ψυχικά αςκενείσ εκτόσ ιδρυμάτων, οι οικονομικοί μετανάςτεσ, οι
πολιτικοί πρόςφυγεσ, οι εξαρτθμζνοι από ναρκωτικζσ ουςίεσ ι απεξαρτθκζντεσ, οι
αποφυλακιςμζνοι ι τα παραβατικά άτομα.
Θ ευπάκεια μπορεί να ςχετίηεται με αντικειμενικοφσ παράγοντεσ όπωσ οι ςυνκικεσ ςτθν
οικονομία, ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτισ πολιτικζσ των επιχειριςεων ωσ προσ τθν απαςχόλθςθ αλλά
και με ατομικά ι κοινωνικά χαρακτθριςτικά. Χτθ βιβλιογραφία, οι κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ
διακρίνονται με κριτιρια όπωσ θ θλικία, το φφλο, θ εκνικι καταγωγι, θ κατάςταςθ τθσ υγείασ ι
οικογενειακι κατάςταςθ. Χε ςχζςθ πάντα με τθν απαςχόλθςθ, θ κατθγοριοποίθςθ αυτι
αντανακλά τθν περίπλοκθ αμφίδρομθ ςχζςθ των ατομικϊν και κοινωνικϊν παραγόντων τθσ
ευπάκειασ.
Θ Ε.Ε. ζχει τα τελευταία χρόνια εντείνει τισ προςπάκειζσ τθσ για τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ, ςτο πλαίςιο των οποίων ςχεδιάηονται και εφαρμόηονται μζτρα και πολιτικζσ
ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των ομάδων αυτϊν.
83

Ξεφάλαιο 4: Δράςεισ τθσ ΕΞΑΕ για Eυπακείσ Kοινωνικζσ Oμάδεσ |

Αν και οι κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ δεν αποτελοφν από μόνεσ τουσ μια ςυνολικι κατθγορία
πλθκυςμοφ, για τθν οποία να ςχεδιάηονται και εφαρμόηονται πολιτικζσ απαςχόλθςθσ από τθν
Ε.Ε., εν τοφτοισ οριςμζνεσ από αυτζσ ζχουν τεκεί ςτο επίκεντρο των κοινοτικϊν πολιτικϊν.
Ψα τελευταία χρόνια, αρχικά το κοινοτικό πρόγραμμα Integra και κατόπιν το πρόγραμμα Εqual
ςχεδιάςτθκαν ϊςτε να επιτφχουν τθν ενςωμάτωςθ των πλζον ευπακϊν ομάδων ςτθν αγορά
εργαςίασ μζςω αλλθλοςυμπλθροφμενων μεταξφ τουσ δράςεων όπωσ κακοδιγθςθ, ατομικι
ςτιριξθ, ςυμβουλευτικι, επαγγελματικι κατάρτιςθ.
Χτθ χϊρα μασ, το ηιτθμα του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθσ απαςχόλθςθσ των κοινωνικά
ευπακϊν ομάδων, μόνο τα τελευταία χρόνια ζχει αναδειχκεί τόςο ωσ κζμα δθμόςιασ ςυηιτθςθσ
όςο και ωσ κζμα ςχεδιαςμοφ και άςκθςθσ οικονομικϊν και κοινωνικϊν πολιτικϊν. Θ διεφρυνςθ
του φαινομζνου τθσ φτϊχειασ, θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και ιδίωσ αυτι τθσ μακροχρόνιασ, των νζων
και των γυναικϊν, θ ακρόα ειςροι οικονομικϊν μεταναςτϊν και προςφφγων, θ ζξαρςθ των
κοινωνικϊν προβλθμάτων (ναρκωτικά, εγκλθματικότθτα), ιταν οριςμζνα μόνο από τα ηθτιματα
που ανζδειξαν τθν αναγκαιότθτα παρεμβάςεων υπζρ των πλζον αδυνάτων.
Αφορά βεβαίωσ και τισ επιχειριςεισ που δίνουν απαςχόλθςθ και κατά ςυνζπεια οι αντιλιψεισ και
ςυμπεριφορζσ των οποίων ωσ προσ τθν απαςχόλθςθ των κοινωνικά ευπακϊν ομάδων είναι
εξαιρετικά ςθμαντικζσ.
Από τθν πλευρά τθσ, θ «ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ Α.Ε.» ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ,
προςπάκθςε να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
και δια βίου μάκθςθσ για άτομα κοινωνικά ευπακϊν ομάδων.
Θ ΕΞΑΕ, ωσ εκπαιδευτικόσ φορζασ δθμοςίου ςυμφζροντοσ και με βαςικζσ αρχζσ τισ αξίεσ τθσ
κοινωνικισ ευκφνθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ, ςυνζβαλε και κα εξακολουκιςει να ςυμβάλλει ςτθν
κοινι προςπάκεια όλων μασ για κοινωνικι ςυνοχι και ουςιαςτικι ςυμμετοχι των πλζον
αδφναμων ςτθν κοινωνικι και οικονομικι μασ ηωι.
Ψα κείμενα που ακολουκοφν, προςπακοφν να αναδείξουν αυτζσ ακριβϊσ τισ δράςεισ μασ,
κεωρϊντασ ότι αποτελοφν «καλζσ πρακτικζσ».

4.2. Θ ςυνειςφορά τθσ Σχολισ ΑμεΑ Γαλατςίου ςτθν κατάρτιςθ Ατόμων με Αναπθρίεσ
Θ Χχολι ΑμΕΑ Ακθνϊν ιδρφκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 109216/12-07-1990 απόφαςθ Διοικθτι ΣΑΕΔ με
τθν επωνυμία «Χχολι Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ Ατόμων με ειδικζσ Ανάγκεσ». Ψο 2001, θ
κεςμικι λειτουργία τθσ Χχολισ υπάχκθκε ςτθν «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.» με το
ν.2956/2001.
Ψο 2010, με το άρκρο 37 του ν. 3896/2010 – (ΦΕΞ Α' 207/8.12.2010) θ λειτουργία τθσ Χχολισ
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ, υπάγεται εκ νζου ςτον ΣΑΕΔ.
Θ Χχολι κατά τθν εννεαετι λειτουργία τθσ υπό τθν εποπτεία τθσ ΕΞΑΕ, παρείχε προγράμματα
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, επίςθμα αλλά αδιαβάκμθτα, ςε άνεργα άτομα με ποςοςτό
αναπθρίασ πάνω από 50% (κατόπιν γνωμάτευςθσ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ ΛΞΑ). Ψα
άτομα αυτά θλικίασ από 16 ζωσ 55 ετϊν, γίνονταν δεκτά ανεξαρτιτωσ φφλου, κρθςκείασ ι
εκνικότθτασ κακϊσ και είδουσ πάκθςθσ, με εξαίρεςθ άτομα με ψυχιατρικά νοςιματα.
Θ κατάρτιςθ που παρείχετο αφοροφςε ειδικότθτεσ, όπωσ:
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Ραρουςίαςθ
Καλισ
Ρρακτικισ
Τθλεκατάρτιςθ
ςτθ
Σχολι ΑμεΑ –



θ αγιογραφία



θ δερματοτεχνία



θ ξυλογλυπτικι -επιπλοποιία



υπάλλθλοι γραφείου και εφαρμογϊν πλθροφορικισ



διοικθτικό και οικονομικό ςτζλεχοσ
εκπαίδευςθ).



Θ/Ω και διοικθτικι υποςτιριξθ.

(με εξ αποςτάςεωσ

Θ ζνταξθ των καταρτιηομζνων ςτισ ανωτζρω ειδικότθτεσ
πραγματοποιείτο, ανάλογα με τθν αναπθρία τουσ αλλά και τα
ενδιαφζροντά τουσ, ζτςι ϊςτε οι απόφοιτοι να μπορζςουν να εργαςκοφν
ςε διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ ι να αυτοαπαςχολθκοφν.
Υαράλλθλα, κατά τθν διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτιςθσ παρείχετο
ψυχοκοινωνικι και ςυμβουλευτικι βοικεια, ϊςτε να εμψυχωκοφν και
να ενκαρρυνκοφν ςτθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν προςόντων, να
διευρφνουν τισ δεξιότθτεσ και κλίςεισ τουσ και να προετοιμαςκοφν για
τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Θ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ ιταν 1800 ϊρεσ και αναπτυςςόταν ςε δφο (2)
εκπαιδευτικά ζτθ. Επιπρόςκετα, ςτουσ καταρτιηόμενουσ οι οποίοι είχαν
επιδείξει και αξιολογθκεί ωσ ιδιαίτερα ςυνεπείσ και ικανοί, δινόταν θ
δυνατότθτα, περαιτζρω εξειδίκευςθσ, ςε ζνα ζτοσ κατάρτιςθσ. Θ μεγάλθ
διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ κακϊσ και θ εξειδίκευςθ, δθμιουργοφςε τισ
προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων τουσ και
τθν μελλοντικι επαγγελματικι τουσ ζνταξθ.
Ξάκε χρόνο εγγράφονταν ςτθ Χχολι 95 «νζοι καταρτιηόμενοι», κατόπιν
παραπομπισ από τθν Ωπθρεςία Ευπακϊν Ξοινωνικϊν Σμάδων του ΣΑΕΔ.
Παηί με τουσ καταρτιηόμενουσ του Β’ κφκλου κατάρτιςθσ και τθσ
εξειδίκευςθσ, το δυναμικό τθσ Χχολισ ανιρχετο ςτουσ 195 με 200
καταρτιηόμενουσ56.
Θ Εταιρία ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ και εφρυκμθ λειτουργία τθσ
Χχολισ, κατιρτιςε το 2006 κανονιςμό εςωτερικισ λειτουργίασ, ο οποίοσ
τροποποιικθκε το 2009, με ςτόχο να ανταποκρικεί καλφτερα ςτισ
πραγματικζσ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ τθσ. Χτον κανονιςμό
διευκρινίηονταν, μεταξφ άλλων, οι ομάδεσ των ΑμΕΑ που μποροφν να
καταρτιςκοφν και να ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα τθσ Χχολισ. Χε
αυτζσ, προςτζκθκαν το Χεπτζμβριο του 2009, ςε πιλοτικό ςτάδιο, άτομα
με προβλιματα όραςθσ, τα οποία εκπαιδεφτθκαν ςτο Ξζντρο
Εκπαίδευςθσ και Αποκατάςταςθσ Ψυφλϊν (ΞΕΑΨ) και ςτο Φάρο Ψυφλϊν
ςτθν Ξαλλικζα. Ψθν πρωτοβουλία ζλαβε θ Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.,
μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου (ΕΥ ΞτΥ) για τα άτομα με
προβλιματα όραςθσ και τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία που είχε θ εταιρία με
τουσ ανωτζρω φορείσ.
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Χτθ Χχολι υλοποιείται
πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ
κατάρτιςθσ ςτθν
ειδικότθτα «διοικθτικό και
οικονομικό ςτζλεχοσ». Ψο
πρόγραμμα, όπωσ όλα τα
προγράμματα κατάρτιςθσ
τθσ Χχολισ, είναι διετζσ
(1800 ϊρεσ) και διαιρείται
ςε δφο βαςικζσ ενότθτεσ:
α) Υλθροφορικι (540 ϊρεσ
- 30% του προγράμματοσ)
και β) Διοίκθςθ &
Σικονομία (1260 ϊρεσ 70% του προγράμματοσ).
Θ υλοποίθςθ αυτοφ του
προγράμματοσ ςτθρίηεται
ςε εφαρμογι διαμοίραςθσ
Θ/Ω μζςω του διαδικτφου,
όπου εκπαιδευτισ και
καταρτιηόμενοσ μποροφν
να εργάηονται ςε κοινι
επιφάνεια εργαςίασ. Χε
κάκε κφκλο κατάρτιςθσ
ςυμμετζχουν 10
εκπαιδευόμενοι,
διαιρεμζνοι ςε τμιματα
των πζντε. Θ εκπαιδευτικι
διαδικαςία ςτθρίηεται ςτθν
κακθμερινι τθλεφωνικι
επικοινωνία των
εκπαιδευτϊν με τουσ
καταρτιηόμενουσ. Πε τθν
μζκοδο που ζχει
υιοκετθκεί, κάκε
καταρτιηόμενοσ
καταρτίηεται ςτο δικό του
χϊρο, χρόνο και ρυκμό
ανάλογα με τον γνωςτικό
του υπόβακρο και τισ
57
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του .

Ζτςι, ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό τθσ Χχολισ, που εγκρίκθκε από το Δ.Χ. τθσ ΕΞΑΕ το 2009 ςτθ
Χχολι μποροφςαν να καταρτιςκοφν άτομα με :



ςωματικζσ αναπθρίεσ,



κινθτικά προβλιματα,



οργανικζσ ανεπάρκειεσ (καρδιακι, νεφρικι, λευχαιμία, καρκίνο, θπατίτιδα Β. ςκλιρυνςθ
κατά πλάκασ, AIDS κλπ),



κϊφωςθ - βαρθκοΐα,



ελαφριά νοθτικι υςτζρθςθ (ςφνδρομο down, κ.ο.κ.),



άτομα με προβλιματα όραςθσ (πιλοτικά για ζνα ζτοσ).

Επιςθμαίνεται ότι, δικαίωμα εγγραφισ είχαν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ςυμμετάςχει ςε αντίςτοιχα
προγράμματα, τουλάχιςτον για μία τριετία, αποφεφγοντασ ζτςι τθν «ιδρυματοποίθςθ» τουσ εντόσ
του πλαιςίου λειτουργίασ τθσ Χχολισ.
Ψο εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ Χχολισ, ιταν ωρομίςκιο και προςλαμβανόταν κάκε χρόνο με τθν
ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ Χχολισ, κατόπιν ςχετικισ προκιρυξθσ, ςτθν οποία λαμβάνονταν υπόψθ
θ εμπειρία τουσ ςε ΑμΕΑ και θ πιςτοποίθςθ τουσ ωσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων από το ΕΞΕΥΛΧ. Σ
αρικμόσ των εκπαιδευτϊν που απαςχολοφνταν ετθςίωσ, αγγίηει κατά μζςο όρο τα 58 άτομα.
Ψο Υάςχα του 2010, πραγματοποιικθκε, για πρϊτθ φορά εορταςτικό Υαηάρι με ζργα των
καταρτιηομζνων το οποίο γνϊριςε πολφ μεγάλθ επιτυχία, τόςο ςτθν τοπικι κοινωνία, όςο και ςτο
ευρφτερο κοινό.
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4.3. Εναλλαςςόμενθ Κατάρτιςθ για άνεργεσ γυναίκεσ
Χθμαντικό ποςοςτό των ωφελοφμενων από τα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποίθςε θ
Εταιρεία, κατά τθν περίοδο 2003-2009, ιταν γυναίκεσ. Αυτό ςυνδζεται άμεςα με το γεγονόσ ότι το
ποςοςτό τθσ γυναικείασ ανεργίασ είναι αρκετά μεγαλφτερο, ζωσ και υπερδιπλάςιο του ποςοςτοφ
ανεργίασ των ανδρϊν (π.χ. 14,2% ζναντι 5,9% αντίςτοιχα για το 2003). Χτθν Ελλάδα εργάηονται
λιγότερεσ από τισ μιςζσ (47,4%) γυναίκεσ που βρίςκονται ςε παραγωγικι θλικία, ενϊ το αντίςτοιχο
ποςοςτό απαςχόλθςθσ των ανδρϊν αγγίηει το 75%. Ζτςι οι γυναίκεσ εμφανίηονται περιςςότερο
διακζςιμεσ και εκδθλϊνουν, πολφ περιςςότερο από τουσ άνδρεσ, ενδιαφζρον για δράςεισ
κατάρτιςθσ, οι οποίεσ τισ διευκολφνουν να ενταχκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ
Ρίνακασ 27: Ροςοςτά απαςχόλθςθσ και ανεργίασ κατά φφλο ςτισ θλικίεσ 15-64 ετϊν
Ζτθ
% ανεργίασ
% απαςχόλθςθσ
♀

♂

♀

♂

2003

14,2

5,9

43,9

72,5

2005

15,3

6,1

46,1

74,2

2006

13,6

5,6

47,4

74,6

Ρθγι: Eurostat 2004,2006

Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ ΕΞΑΕ, τα οποία παρακολοφκθςαν οι γυναίκεσ, ιταν γενικά
προγράμματα για ανζργουσ, κακϊσ και προγράμματα ειδικά για άνεργεσ γυναίκεσ. Χτθν τελευταία
κατθγορία ανικουν τα προγράμματα που υλοποιικθκαν κατά τθν πρϊτθ περίοδο λειτουργίασ τθσ
Εταιρείασ (2003-2004), με τον τίτλο «Εναλλαςςόμενθ Κατάρτιςθ ςτα πλαίςια τθσ ολοκλθρωμζνθσ
παρζμβαςθσ υπζρ των γυναικϊν» και είχαν ωσ πεδίο εφαρμογισ τθσ πολιτικισ του ΕΞΨ, τισ κετικζσ
δράςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ υπζρ των γυναικϊν.
Σμάδα ςτόχοσ και μεκοδολογία υλοποίθςθσ
Θ χρθματοδότθςθ των προγραμμάτων ζγινε από το Επιχειρθςιακό
Υρόγραμμα «Απαςχόλθςθ & Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» και
υλοποιικθκε ςε πζντε Υεριφζρειεσ: Αττικι-Υειραιά, Κεςςαλία, Ξ.
Πακεδονία, Ξριτθ και Δ. Ελλάδα. Θ πρόςκλθςθ απευκφνκθκε ςε
γυναίκεσ οι οποίεσ ιταν οι ωφελοφμενεσ των δράςεων «πλθροφόρθςθσ
και ςυμβουλευτικισ γυναικϊν για τθν απαςχόλθςθ και τθν κοινωνικι
ζνταξθ», τισ οποίεσ παρείχε το Ξζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ
(ΞΕΚΛ). Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό από τισ καταρτιηόμενεσ είχαν χαμθλό
εκπαιδευτικό επίπεδο και ιταν μακροχρόνια άνεργεσ.

Ρρόγραμμα
Εναλλαςςόμενθσ
Κατάρτιςθσ Γυναικϊν

Θ παροχι τθσ κατάρτιςθσ απετζλεςε κομμάτι μιασ μεκοδολογίασ θ οποία
ςτθρίηεται ςτθν οπτικι των ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων. Αυτι θ
μεκοδολογία είναι θ πλζον ενδεδειγμζνθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
γυναικείασ ανεργίασ και για τθν ζνταξθ των γυναικϊν ςτθν αγορά
εργαςίασ. Θ μεκοδολογία αυτι εφαρμόηεται από τα μζςα τθσ
προθγοφμενθσ δεκαετίασ από φορείσ, όπωσ το ΞΕΚΛ με ςθμαντικι
επιτυχία και αποτελζςματα, ακολουκεί δε τα παρακάτω ςτάδια:

- Κεςςαλία,
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Υλικοσ προγραμμάτων:18
Χφνολο
καταρτιηομζνων:
369
Υεριφζρειεσ υλοποίθςθσ:
- Αττικι-Υειραιάσ,

- Ξ. Πακεδονία,
- Ξριτθ και
- Δ. Ελλάδα.
Υροχπολογιςμόσ:
2.306.213 €



πλθροφόρθςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ανζργων γυναικϊν,



ανάπτυξθ και εφαρμογι επαγγελματικοφ/επιχειρθματικοφ ςχεδίου,



νομικι υποςτιριξθ,



παραπομπι ςε εξειδικευμζνουσ φορείσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι προγράμματα
απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ/ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ.

Πε τα παραπάνω ςτάδια επιτυγχάνεται μια ολοκλθρωμζνθ και εξατομικευμζνθ διαδικαςία
προςζγγιςθσ των ανζργων γυναικϊν και τθν αντιμετϊπιςθ του ιδιαίτερου προβλιματοσ τθσ κάκε
μιασ με τθν πλζον κατάλλθλθ λφςθ. Ψο μοντζλο ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ, που εφαρμόηεται
από το «Ξζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ» (ΞΕΚΛ) και που ακολουκείται ςτο παρόν ζργο, ζχει
μεταφερκεί από το αντίςτοιχο κζντρο «Centre National d’Information sur les droits des femmes et
des families» (CNIDFF) τθσ Γαλλίασ.
Χτόχοσ των προγραμμάτων ιταν θ υποςτιριξθ των γυναικϊν για να εξαςκιςουν ζνα επάγγελμα
μζςω τθσ απόκτθςθσ μιασ επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ και τθσ εξοικείωςθσ με το εργαςιακό
περιβάλλον, ζτςι ϊςτε να επανενταχκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ, μετά από μακροχρόνια ανεργία.
Χτο πλαίςιο του ζργου υλοποιικθκαν δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςε εννζα (9) ΞΕΞ τθσ
ΕΞΑΕ, ςτισ μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ, (Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Υάτρα, Θράκλειο, Βόλοσ) όπου
βρίςκεται μεγάλο ποςοςτό ανζργων γυναικϊν του προαναφερκζντοσ προφίλ. Χτα προγράμματα
εντάχκθκαν αρχικά 424 άνεργεσ γυναίκεσ, θλικίασ 30 ζωσ 55 ετϊν και ολοκλιρωςαν τθν
κατάρτιςθ 369 άνεργεσ γυναίκεσ,
Ψα προγράμματα (12 ειδικότθτεσ) που παρακολοφκθςαν οι γυναίκεσ είχαν διάρκεια από 612 ζωσ
1000 ϊρεσ, με ζνα μεγάλο μζροσ των ωρϊν πρακτικι κατάρτιςθ ςε ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ.
Αρκετζσ από τισ ειδικότθτεσ, αφοροφςαν «χειρονακτικά» επαγγζλματα όπωσ αγγειοπλαςτϊνκεραμιςτϊν, ηαχαροπλαςτικισ, κοπτικισ ραπτικισ, μαγειρικισ, τεχνίτεσ πραςίνου και οι υπόλοιπεσ
ειδικότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν όπωσ, Βοθκόσ Πθχανογραφθμζνου Οογιςτθρίου, εξυπθρζτθςθ
πελατϊν από απόςταςθ, ξενοδοχοχπάλλθλοι, πωλθτζσ λιανικοφ εμπορίου, υπάλλθλοι γραφείου
ΠΠΕ με χριςθ νζων τεχνολογιϊν, υπάλλθλοι ναυτιλιακισ εταιρείασ.
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4.4. Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ ςε ΤΡΕ ατόμων με προβλιματα όραςθσ
Ψο μεγαλφτερο μζροσ των δράςεων τθσ ΕΞΑΕ από τθν ίδρυςι τθσ
αφοροφν ςε άτομα από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, τα οποία ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ βιϊνουν ζντονα τα φαινόμενα του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ και τθσ φτϊχειασ λόγω τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ τουσ,
τθσ χαμθλισ τεχνικισ εξειδίκευςθσ, του χαμθλοφ εκπαιδευτικοφ
επιπζδου και τθσ ζλλειψθσ πιςτοποιθμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων. Χτο
πλαίςιο των ενεργειϊν τθσ και του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ
«Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ», 2000-2006, (3Σ ΞΥΧ), θ ΕΞΑΕ υλοποίθςε
κατά τθν περίοδο 2007-2008, με αυτεπιςταςία, ζνα ιδιαίτερα καινοτόμο
ζργο πιςτοποίθςθσ γνϊςεων για ΑμεΑ με τίτλο «Ξατάρτιςθ ςε Βαςικζσ
Δεξιότθτεσ ΨΥΕ για ΑμεΑ με προβλιματα όραςθσ».
Σμάδα ςτόχοσ του προγράμματοσ ιταν άτομα με ολικι ι μερικι
τφφλωςθ και βαςικόσ ςτόχοσ θ κατάρτιςθ τουσ για απόκτθςθ δεξιοτιτων
πλθροφορικισ και χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με πιςτοποίθςθ
από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.
Για τθν υλοποίθςθ του ζργου θ εταιρία ςυνεργάςτθκε ςτενά και
αποτελεςματικά με τον Υανελλινιο Χφνδεςμο Ψυφλϊν, το Ξζντρο
Εκπαίδευςθσ και Αποκατάςταςθσ Ψυφλϊν (ΞΕΑΨ), το Φάρο Ψυφλϊν
Ελλάδασ ςτθν Ακινα, το Ξζντρο Εκπαίδευςθσ και Αποκατάςταςθσ
Ψυφλϊν Βορείου Ελλάδοσ ΘΟΛΣΧ ςτθ Κεςςαλονίκθ κακϊσ και το
ςωματείο Πάγνθτεσ Ψυφλοί ςτο Βόλο.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ, του προγράμματοσ
ζγινε, μετά από μακρόχρονθ ςυνεργαςία με εκπροςϊπουσ τθσ ομάδασ
ςτόχο, κζτοντασ ωςτόςο ωσ βαςικι προχπόκεςθ τθν απόκτθςθ από τουσ
καταρτιηόμενουσ, πιςτοποιθτικοφ δεξιοτιτων, ιςότιμου με αυτό που
χορθγοφνται από τουσ εγκεκριμζνουσ φορείσ ςε άτομα χωρίσ
προβλιματα όραςθσ.
Ψο ζργο, ολοκλθρϊκθκε με ςθμαντικι επιτυχία και δθμιοφργθςε νζεσ
προχποκζςεισ για τθν κατάρτιςθ ςε ΨΥΕ ατόμων με προβλιματα όραςθσ,
ςυμβάλλοντασ ουςιαςτικά ςτθ δθμιουργία νζων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ
τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι ομάδα πλιττεται
ςθμαντικά από τθν ανεργία και το χαμθλό ζωσ μθδενικό επίπεδο
επαγγελματικισ εμπειρίασ, ενϊ βιϊνει πολφ ζντονα ςτερεότυπεσ
αντιλιψεισ που οδθγοφν ςε φαινόμενα απογοιτευςθσ, παραίτθςθσ και
εςωςτρζφειασ.
Πζςα από τθ δράςθ αυτι, θ εταιρεία είχε τθν ευκαιρία να προωκιςει
τθν πάγια πολιτικι τθσ για καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ και
οικονομικοφ αποκλειςμοφ ευπακϊν κοινωνικά ομάδων και να
κινθτοποιιςει τουσ καταρτιηόμενουσ, μζςα και από τθν εμπλοκι των
φορζων και των ςωματείων τουσ. Ζτςι οι καταρτιηόμενοι ςυμμετζχοντασ
ςε μια καινοτόμα εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτισ εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων που απζκτθςαν, ενίςχυςαν τθν αυτοεκτίμθςι
τουσ αλλά και τισ προςδοκίεσ τουσ για επαγγελματικι και οικονομικι
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Βραβείο ACCESS–IT
2009
Σ ανάδοχοσ φορζασ ECDL,
που
ανζλαβε
τθν
πιςτοποίθςθ
των
ςυμμετεχόντων ςε βαςικζσ
δεξιότθτεσ χριςθσ Θ/Ω
βραβεφτθκε το 2009 ςτθν
κατθγορία @WORK, ζνα
βραβείο που κατζλαβε το
2008 το BBC.

ζνταξθ.
Τςον αφορά ςτθν οργάνωςθ του προγράμματοσ, λόγω των περιοριςμζνων δράςεων κατάρτιςθσ
ατόμων με προβλιματα όραςθσ ςτθν Ελλάδα και δεδομζνθσ τθσ ζλλειψθσ πιςτοποιθμζνων
εκπαιδευτϊν ςτον τομζα αυτό, κρίκθκε ςκόπιμθ θ ζνταξθ ςτο ζργο, προγράμματοσ εκπαίδευςθσ
εκπαιδευτϊν, ςυνολικισ διάρκειασ 64 ωρϊν. Ψο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν
πραγματοποιικθκε ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ του Υανελλινιου
Χυνδζςμου Ψυφλϊν ςε Ακινα και Κεςςαλονίκθ, οι οποίοι μιςκϊκθκαν για το ςκοπό αυτό.
Χυνολικά καταρτίςκθκαν 20 άτομα (2 τμιματα) ςτθ Κεςςαλονίκθ και 24 άτομα ςτθν Αττικι (3
τμιματα). Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςισ τουσ, οι εκπαιδευτζσ εντάχκθκαν ςτο «Πθτρϊο
Εκπαιδευτϊν Βαςικϊν Δεξιοτιτων Θ/Ω ΑμεΑ με Υροβλιματα Τραςθσ» τθσ Εταιρείασ.
Θ κατάρτιςθ των ατόμων με προβλιματα όραςθσ, ζγινε ςε μικρά τμιματα των 8 ατόμων με τθ
ςυμμετοχι δφο εκπαιδευτϊν και ςε δφο επίπεδα ανάλογα με το βακμό εξοικείωςθσ με τουσ Θ/Ω α)
αρχάριων 350 ωρϊν και β) προχωρθμζνων 250 ωρϊν. Ψα μακιματα υλοποιικθκαν ςε κατάλλθλα
διαμορφωμζνα εργαςτιρια ςτουσ φορείσ και ςυλλόγουσ των τυφλϊν, χϊροι ιδθ οικείοι και
προςβάςιμοι από τθν ομάδα ςτόχο. Χτο πλαίςιο του ζργου, ζγινε θ προμικεια όλου του
απαιτοφμενου ειδικοφ υλικοφ και λογιςμικοφ πλθροφορικισ, όπωσ το ςφςτθμα αναγνϊςτθ οκόνθσ
(screen reader) SuperNova 7.00, το ςφςτθμα φωναιςκθςίασ για τθν Ελλθνικι γλϊςςα, εκτυπωτζσ
Braille, Braille displays (οκόνεσ Braille) κ.α.
Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των τμθμάτων πανελλαδικά ιταν 30 ενϊ θ κατανομι των ςυμμετεχόντων
ανά πόλθ φαίνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα.

Σχιμα 39: Κατανομι καταρτιηομζνων ςτθν Ρεριφζρεια

Αρχικόσ ςτόχοσ υπιρξε θ κατάρτιςθ ςε δεξιότθτεσ πλθροφορικισ 252 ατόμων με προβλιματα
όραςθσ, ςε 5 Διοικθτικζσ Υεριφζρειεσ. Ψο αναλυτικό πρόγραμμα εκτόσ από τισ κεματικζσ ενότθτεσ
Windows, επεξεργαςία κειμζνου (Word), επεξεργαςία πινάκων (Excel) και χριςθ διαδικτφου
(Internet), περιελάμβανε περίπου 10 ϊρεσ προετοιμαςίασ για τθν πιςτοποίθςθ, όπου δόκθκε θ
δυνατότθτα ςτουσ καταρτιηόμενουσ να εξοικειωκοφν με το ςφςτθμα εξζταςθσ.
Ψο πρόγραμμα ολοκλιρωςαν τελικά 157 άτομα πανελλαδικά, ενϊ πιςτοποιικθκαν με ECDL και
ςτισ τζςςερισ κεματικζσ ενότθτεσ 121 άτομα (69 άντρεσ, 52 γυναίκεσ). Ειδικότερα ςτοιχεία ανά
πόλθ υλοποίθςθσ του ζργου φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
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Ρίνακασ 28: Αποτελζςματα Ριςτοποίθςθσ Συμμετεχόντων
Ρόλθ

Αρικμόσ
Υποψθφίων

Κεματικζσ Ενότθτεσ

Ριςτοποίθςθ ςε 4 Κεματικζσ
Ενότθτεσ

windows

word

excel

internet

Α

Κ

ΧΩΡΣΟΣ

ΑΚΘΝΑ(*)

69

75

70

65

72

25

20

45

ΡΑΤΑ

8

7

7

7

7

4

3

7

ΒΟΛΟΣ

11

10

10

10

10

6

4

10

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ

38

36

36

37

38

19

17

36

ΛΩΑΝΝΛΝΑ

9

8

8

8

8

2

6

8

(*) Πεπιλαμβάνει εξεηαζηικά κένηπα Φάπου Συθλών, ΚΔΑΣ, Πανελληνίου υνδέζμου Συθλών

Σηο παπακάηω διάγπαμμα θαίνεηαι ηο ποζοζηό επιηςσίαρ ανά θεμαηική ενόηηηα.

Σχιμα 40: Ροςοςτά επιτυχίασ ανά κεματικι ενότθτα

Για τθν προςαρμογι του αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ εξζταςθσ ϊςτε να εξυπθρετεί και τισ
ανάγκεσ των ατόμων με προβλιματα όραςθσ, π.χ. να παρζχει τθν ικανότθτα αναγνϊριςθσ όλων
των ερωτιςεων από τον αναγνϊςτθ κειμζνου, υπιρξε ςτενι ςυνεργαςία τθσ ΕΞΑΕ, του αναδόχου
φορζα πιςτοποίθςθσ και του Υανελλθνίου Χυνδζςμου Ψυφλϊν.
Ωσ εξεταςτικά κζντρα πιςτοποιικθκαν από τον ανάδοχο Φορζα χοριγθςθσ πιςτοποιθτικϊν
πλθροφορικισ οι χϊροι διενζργειασ των μακθμάτων, ενϊ το πρόγραμμα κάλυψε το κόςτοσ
ςυμμετοχισ κάκε καταρτιηόμενου ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ ζωσ και τρεισ φορζσ.
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4.5. Ειδικζσ δράςεισ κατάρτιςθσ ςτουσ νομοφσ Ξάνκθσ, οδόπθσ, Ζβρου
Θ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.» ςτοχεφοντασ, όπωσ προαναφζρκθκε, ςτθν ανάπτυξθ δράςεων
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ και ειδικζσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ
για τθ διευκόλυνςθ τθσ ζνταξθσ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, υλοποίθςε με χρθματοδότθςθ από το
Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο (ΕΞΨ) και ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ
«Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ», 2000-2006 (3ο ΞΥΧ), 49 τμιματα κατάρτιςθσ ςτουσ
τρείσ Ρομοφσ τθσ Κράκθσ, τθν περίοδο από Σκτϊβριο 2006 ζωσ Απρίλιο 2008.
Για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων θ Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ ςυνεργάςτθκε ςτενά με τισ
κατά τόπουσ υπθρεςίεσ του ΣΑΕΔ και τισ υπθρεςίεσ τθσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ και
Κράκθσ για τθν καταγραφι και ζνταξθ των ωφελουμζνων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ.
Από τα προβλεπόμενα ςτο τεχνικό δελτίο 1200 άτομα τελικά καταρτίςκθκαν 1158 άνεργοι με
χαμθλό ειςόδθμα (κατϊτερο του ατομικοφ φορολογθτζου) θλικίασ 18-65 ετϊν ανάλογα με το
ςφςτθμα κατάρτιςθσ.
Θ επιλογι των δράςεων κατάρτιςθσ βαςίςτθκε αφενόσ ςτα γενικότερα ςτοιχεία των προοπτικϊν
απαςχόλθςθσ ςε κάκε νομό, ανάλογα με τουσ δείκτεσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και οικονομικισ
δραςτθριότθτασ και αφετζρου ςτισ ειδικότερεσ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ που
χαρακτθρίηουν τθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο.
Ψα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιικθκαν αφοροφςαν τισ ακόλουκεσ ειδικότθτεσ:



Ψεχνικά (ανκοδετικι, αρτοποιία, τεχνίτεσ πραςίνου)



Ψουριςτικά και παροχισ υπθρεςιϊν (οροφοκόμοι, ςτελζχθ προϊκθςθσ εναλλακτικϊν
μορφϊν τουριςμοφ, μαγειρικι-ηαχαροπλαςτικι παραδοςιακι μαγειρικι, Υαραςκευι
ςυςκευαςία παραδοςιακϊν προϊόντων εδεςμάτων, κομμωτικι τζχνθ)



Σικονομικά-Διοίκθςθσ (πωλθτζσ λιανικοφ εμπορίου, οργάνωςθ μικρϊν εμπορικϊν
επιχειριςεων)



Αγροτικά (βιολογικζσ εναλλακτικζσ καλλιζργειεσ)



Υλθροφορικισ (ειςαγωγι ςτθν πλθροφορικι)



Υολιτιςμοφ (ραφι παραδοςιακϊν ενδυμαςιϊν).

Σ κφριοσ όγκοσ των προγραμμάτων πραγματοποιικθκε ςτουσ Ρομοφσ άνκθσ και Φοδόπθσ.
Βλζπετε περιςςότερα ςχετικά με τισ ειδικότθτεσ ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 5: Ειδικότθτεσ Υρογραμμάτων
Ξατάρτιςθσ ανά Υεριφζρεια.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 5: Θ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΠΕ ΥΣΦΣΩΧ ΟΑΕΞ
5.1. Λίγα λόγια για τον ΛΑΕΚ
Ξατά τθν περίοδο 2004-2008, μια ιδιαίτερα ςθμαντικι ςυνιςτϊςα των δράςεων τθσ ΕΞΑΕ υπιρξε
θ διενζργεια ειδικϊν, ςτοχευμζνων προγραμμάτων κατάρτιςθσ, των οποίων θ χρθματοδότθςθ
προιλκε από τουσ πόρουσ του Οογαριαςμοφ για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ (ΟΑΕΞ).
Σ ΟΑΕΞ, ςυςτάκθκε με πρωτοβουλία των τριτοβάκμιων οργανϊςεων των εργοδοτϊν και των
εργαηομζνων που ςυνυπογράφουν τθν Εκνικι Γενικι Χυλλογικι Χφμβαςθ Εργαςίασ (ΕΓΧΕΕ). Αφορά
μια πρόςκετθ – πζραν εκείνων που καταβάλλονται ςτον ΣΑΕΔ – ειςφορά εργοδοτϊν και
εργαηομζνων για τθ διενζργεια προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των μιςκωτϊν, αλλά
και για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των ανζργων και
ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανζργων, των νζων και εκείνων που κινδυνεφουν με κοινωνικό
αποκλειςμό.
Υόροι του Οογαριαςμοφ είναι θ ειςφορά 0,45% που καταβάλλουν οι εργοδότεσ υπζρ του
προχπάρχοντοσ Ειδικοφ Οογαριαςμοφ Υρογραμμάτων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ και
Εκπαίδευςθσ (ΕΟΥΕΞΕ) και θ ειςφορά 0,36% που καταβάλλουν οι εργοδότεσ (0,26%) και οι
εργαηόμενοι (0,10%) υπζρ του Ειδικοφ Οογαριαςμοφ Ανεργίασ (ΕΞΟΑ), οι οποίοι και
κεςμοκετικθκαν για πρϊτθ φορά με το Ρ. 2224/94.
Πε τθ ςθμερινι του μορφι και μετά από τθ ςυνζνωςθ των δφο ειςφορϊν , ο ΟΑΕΞ ςυςτικθκε με
το Ρ. 2434/96 και υπάγεται ςτον ΣΑΕΔ.
Από τα ζςοδα του Οογαριαςμοφ το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 0,45% διατίκεται ςτισ επιχειριςεισ
για τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ των εργαηομζνων τουσ, ενϊ το ποςό που
αντιςτοιχεί ςτο 0,36% διατίκεται για τθν ενίςχυςθ των ανζργων («ΟΑΕΞ ΑΡΕΦΓΩΡ»), τθν
υλοποίθςθ προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςισ τουσ κακϊσ και τθ διενζργεια
προγραμμάτων κατάρτιςθσ για αυτοφσ.
Για τθ διαχείριςθ και λειτουργία του ΟΑΕΞ ζχει κεςμοκετθκεί 9μελισ Επιτροπισ Διαχείριςθσ με
πρόεδρο τον Διοικθτι του ΣΑΕΔ και μζλθ 4 εκπροςϊπουσ τθσ Γενικισ Χυνομοςπονδίασ Εργατϊν
Ελλάδοσ (ΓΧΕΕ) και 4 εκπροςϊπουσ των εργοδοτϊν προερχόμενουσ από τον Χφνδεςμοσ
Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΧΕΒ), τθν Εκνικι Χυνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (ΕΧΕΕ) και τθ
Γενικι Χυνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν και Εμπόρων Ελλάδοσ (ΓΧΕΒΕΕ).
Σι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ του ΟΑΕΞ αφοροφν τον τρόπο κατανομισ και χριςθσ των
πόρων του Οογαριαςμοφ ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ του, ενϊ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ του ΔΧ του
ΣΑΕΔ ωσ προσ το τυπικό ςκζλοσ (νομιμότθτα) και εξαιροφνται από τον προλθπτικό ζλεγχο του
Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου. Επίςθσ Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ υποςτθρίηεται νομικά, διοικθτικά,
οργανωτικά, λειτουργικά και διαχειριςτικά από το προςωπικό του ΣΑΕΔ και για το λόγο αυτό ο
Σργανιςμόσ ειςπράττει το 10% επί του ςυνόλου των ειςφορϊν υπζρ του ΟΑΕΞ του προθγοφμενου
ζτουσ.
Χιμερα ςτο πλαίςιο του ΟΑΕΞ υλοποιοφνται ςθμαντικζσ δράςεισ ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ του
αλλά και με βάςθ τισ ςυμφωνίεσ των κοινωνικϊν εταίρων, οι οποίεσ και νομοκετικθκαν ςτθ
ςυνζχεια.
Ενδεικτικά οριςμζνα από τα προγράμματα που χρθματοδοτεί ο ΟΑΕΞ είναι:
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Α) Υρογράμματα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ Εργαηομζνων



Υρογράμματα ενδοεπιχειρθςιακισ κατάρτιςθσ εργαηομζνων (ανταπόδοςθ του 0,45% που
ζχει καταβάλλει κάκε επιχείρθςθ) τα οποία και υλοποιοφνται από μεςαίου και μεγάλου
μεγζκουσ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ΔΕΞΣ, ΡΥΔΔ, ΣΨΑ κλπ.



Υρογράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε μικρζσ επιχειριςεισ (μζγεκοσ απαςχόλθςθσ 125 άτομα), τα οποί υλοποιοφνται από τουσ ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ των εργοδοτϊν

Β) Υρογράμματα Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ Ανζργων



Υρογράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για κοινοφσ ανζργουσ ι ειδικζσ κατθγορίεσ
αυτϊν (νζοι, γυναίκεσ) και ιδίωσ ςε περιοχζσ με αυξθμζνθ ανεργία



Υρογράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για ειδικζσ κατθγορίεσ ανζργων όπωσ τουσ
προερχόμενουσ από παφςθ λειτουργίασ – κλείςιμο επιχειριςεων, επιχειριςεων που
τελοφν υπό αναδιάρκρωςθ κλπ

Γ) Υρογράμματα Απαςχόλθςθσ



Υρογράμματα Επιχοριγθςθσ επιχειριςεων (ΡΚΕ) για τθν πρόςλθψθ κοινϊν ανζργων



Υρογράμματα επιδότθςθσ Ρζων Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (ΡΕΕ) για τθ ςφςταςθ
επιχείρθςθσ

Δ) Ειδικά ι/και ςυνδυαςμζνα προγράμματα απαςχόλθςθσ και προςταςίασ ανζργων



Υρογράμματα ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ για ανζργουσ ςε νομοφσ τθσ χϊρασ με
αυξθμζνα ποςοςτά ανεργίασ (ΡΚΕ, ΡΕΕ),



Υρογράμματα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων ειδικϊν κατθγοριϊν ανζργων (μακροχρόνια
άνεργοι, άνεργοι ςτο ςτάδιο πλθςίον τθσ ςφνταξθσ, μερικι απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ
ωσ 50 ετϊν ςε επιχειριςεισ 0-3 ατόμων, προϊκθςθ νζων ςτθν απαςχόλθςθ)



Υρογράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (STAGE) και καταβολι ειςφορϊν ςτο ΛΞΑ
(7,45%) για τθν ιατροφαρμακευτικι τουσ περίκαλψθ



Υροαιρετικι αςφάλιςθ μακροχρόνια ανζργων ανδρϊν θλικίασ 60 ετϊν και γυναικϊν 55
ετϊν (Ρ. 2874/00)



Υρόγραμμα παροχισ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ςε όλουσ τουσ ανζργουσ θλικίασ
ζωσ 29 ετϊν (Ρ. 2639/98)



Ειδικζσ μθνιαίεσ ειςοδθματικζσ ενιςχφςεισ ανεργίασ (επιδόματα ανεργίασ) ςε απολυμζνουσ
κλωςτοχφαντουργικϊν επιχειριςεων τθσ Ράουςασ (Ρ. 3518/06) ι άλλων μεγάλων
επιχειριςεων υπό αναδιάρκρωςθ ι κλείςιμο (ΕΒΗ, ΧΣΦΨΕ, ΡΑΩΧΛ)



Απονομι ςφνταξθσ (πλιρουσ ι μειωμζνθσ) λόγω 35ετίασ των εργαηομζνων ςε βαρζα και
ανκυγιεινά επαγγζλματα (ΒΑΕ) (Ρ. 3460/2006, Ρ. 3660/08)

Ωσ προσ τουσ χρθματικοφσ πόρουσ, τα ετιςια ζςοδα του ΟΑΕΞ κατά τα τελευταία χρόνια
εκτιμϊνται ςτα 200 εκατ. €, ενϊ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των πόρων παραμζνει αναπορρόφθτο (το
2008 ζχει ςχθματιςτεί ζνα αποκεματικό περί τα 300 εκατ. €), με αποτζλεςμα οι πόροι που ο ΟΑΕΞ
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μπορεί να διακζςει ςε προγράμματα κοινωνικισ προςταςίασ των ανζργων και ενίςχυςθσ τθσ
απαςχόλθςθσ να είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό.

5.2. Θ ςυμβολι τθσ ΕΚΑΕ ςτισ Ειδικζσ Δράςεισ Κατάρτιςθσ του ΛΑΕΚ
Θ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ Α.Ε. (ΕΞΑΕ), από τθν αρχι τθσ ίδρυςισ τθσ, ωσ κυγατρικόσ
οργανιςμόσ του ΣΑΕΔ, ορίςτθκε νομοκετικά με το Ρ. 2956/01, ωσ ο εκπαιδευτικόσ φορζασ που
κατ’ εξοχιν είχε τθ δυνατότθτα και αρμοδιότθτα ανάλθψθσ και υλοποίθςθσ δράςεων
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, χρθματοδοτοφμενων από πόρουσ του ΟΑΕΞ.
Χυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 9, παραγρ. ιβ του ιδρυτικοφ τθσ νόμου 2956/01 (ΦΕΞ Α’
258/6-11-2001), θ Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε. «…. ςχεδιάηει, εκτελεί και διαχειρίηεται
προγράμματα, δράςεισ και ενζργειεσ που τθσ ανατίκενται από τον ΣΑΕΔ μετά από ειςιγθςθ τθσ
Επιτροπισ Διαχείριςθσ του ΟΑΕΞ»
Ζτςι, ςτο πλαίςιο αυτό, θ ΕΞΑΕ, από το 2003-2004 και μετά ανζλαβε τθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ
προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ανζργων αλλά και εργαηομζνων, οι οποίεσ τθσ
ανατζκθκαν από τον ΣΑΕΔ μετά από ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ ΟΑΕΞ.
Ωςτόςο, και δεδομζνου του ιδιαίτερου χαρακτιρα τθσ ΕΞΑΕ ωσ δθμόςιου φορζα κατάρτιςθσ και
κυγατρικισ του ΣΑΕΔ, θ
δραςτθριοποίθςθ τθσ ςτο πεδίο των προγραμμάτων ΟΑΕΞ,
επικεντρϊκθκε κατά τθν περίοδο 2003-2008, ςτθν ανάλθψθ «ειδικϊν αποςτολϊν», που τθσ
ανατζκθκαν από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ και τον ΣΑΕΔ, αναφορικά με το ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ ειδικϊν δράςεων και προγραμμάτων ςτο πεδίο τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.
Πε βάςθ λοιπόν τα παραπάνω, θ ΕΞΑΕ ενδεικτικά ςχεδίαςε και υλοποίθςε εξειδικευμζνα
προγράμματα κατάρτιςθσ επιχειρθςιακισ, κλαδικισ ι τοπικισ διάςταςθσ, για ανζργουσ αλλά και
εργαηομζνουσ όπωσ:



Ξατάρτιςθ ανζργων ειδικϊν κατθγοριϊν (μακροχρόνια άνεργοι, νζοι, γυναίκεσ), ι ανζργων
ςε νομοφσ με υψθλά ποςοςτά ανεργίασ, ι ανζργων ςε κλάδουσ που είναι ςε κρίςθ και
αναδιάρκρωςθ



Σλοκλθρωμζνα Υρογράμματα κατάρτιςθσ, τοποκζτθςθσ και πρόςλθψθσ ανζργων μζςω
Υρογραμματικϊν Χυμφωνιϊν με επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα



Επανακατάρτιςθ ανζργων, προερχόμενων από παφςθ λειτουργίασ επιχειριςεων μεγάλου
και μεςαίου μεγζκουσ, κακϊσ και επιχειριςεων ςε διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ



Επανακατάρτιςθ απαςχολουμζνων ςε προγράμματα Διμων ι δθμοτικϊν επιχειριςεων,
ϊςτε να ενταχκοφν ςε κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε εφαρμογι του νζου Ξϊδικα Διμων και
Ξοινοτιτων (Ρ.3463/2006).



Ψαχφρυκμθ κατάρτιςθ εργαηομζνων κλάδων επιςιτιςμοφ και τροφίμων ςτθν «Ωγιεινι και
Αςφάλεια Ψροφίμων» για απόκτθςθ τθσ ςχετικισ πιςτοποίθςθσ του ΕΦΕΨ και με ςτόχο τθ
διευκόλυνςθ και θ επιτάχυνςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ του Χυμβουλίου
Ε.Ε. 93/43/ΕΣΞ για τθν «Ωγιεινι Ψροφίμων» (Ε.Ε. L 175/198.7.93) όπωσ αυτι
προςδιορίςτθκε από το ςχετικό εκνικό νομοκετικό πλαίςιο ( ΞΩΑ 487/21.9.2000 και ΩΑ
14708/10-8-07).
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Πε βάςθ όλα τα παραπάνω θ ΕΞΑΕ κατά τθν περίοδο 2003-2008 ςχεδίαςε και υλοποίθςε
ςυνολικά 30 παρεμβάςεισ και προγράμματα κατάρτιςθσ που απευκφνκθκαν ςε 3.986 άτομα,
ςυνολικοφ εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ φψουσ 20.981.050 € (δαπάνθ ανά ωφελοφμενο
άτομο 5.264 €). Ωφελικθκαν ολοκλθρϊνοντασ τα προγράμματα 3.167 άτομα και με τελικό κόςτοσ
που εκτιμάται ςτα 16.784.000 εκατ.€. Ψο ποςοςτό ςυμμετοχισ και επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των
προγραμμάτων είναι 79,5%.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 6: ΔΦΑΧΕΛΧ ΨΘΧ ΕΞΑΕ ΧΕ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ
Χιμερα, ςτο περιβάλλον τθσ οικονομικισ κρίςθσ, οι δεξιότθτεσ του εργατικοφ δυναμικοφ
εξακολουκοφν περιςςότερο από ποτζ να αποτελοφν τον πλζον ςθμαντικό παράγοντα τθσ
οικονομικισ ανάκαμψθσ.
Χφμφωνα με ςτοιχεία του ΕΧΥΑ58 το ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα κατά τθν περίοδο 19942005 παρουςίαςε αφξθςθ από 54,2% ςε 60,1%, υπολειπόμενο όμωσ ςθμαντικά του Ευρωπαϊκοφ
μζςου όρου, ο οποίοσ κατά τθν ίδια περίοδο αυξικθκε από 59,8% ςε 65,2% και υπολείπεται από
το ςτόχο του 70% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ για το 2010 που τίκεται ςτο πλαίςιο τθσ
Χτρατθγικισ τθσ Οιςςαβόνασ.
Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που όλο και περιςςότερο επιςθμαίνεται από ζρευνεσ τθσ Ε.Ε ςε ότι
αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, είναι θ εκπαίδευςθ και θ επαγγελματικι κατάρτιςθ των
εργαηομζνων αλλά και των ανζργων, ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ.
Χτο ίδιο πλαίςιο, τα νζα δεδομζνα τθσ αγοράσ εργαςίασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ
διεκνοποίθςθ των αγορϊν και των νζων τεχνολογιϊν κακιςτοφν αναγκαία τθ ςυνεχι ανανζωςθ
των γνϊςεων και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ.

Σ Cedefop ςε προγενζςτερεσ ζρευνεσ είχε επιςθμάνει το γεγονόσ ότι:

Ζτςι το εργατικό δυναμικό καλείται να προετοιμαςκεί ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί ςε νζεσ
επαγγελματικζσ ειδικεφςεισ που κα δθμιουργθκοφν, να αναπτφξει νζα αγακά και υπθρεςίεσ και
κυρίωσ να δϊςει ϊκθςθ ςτθν καινοτομία.
Υζρα από τθν τρζχουςα οικονομικι κρίςθ οι εκτιμιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και των
αναλυτϊν, οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα59 ότι μζχρι το 2020, οι εργαςίεσ ςτθν Ευρϊπθ κα είναι όχι
μόνο περιςςότερεσ αλλά και διαφορετικζσ ωσ προσ τθ δομι και το περιεχόμενο, γεγονόσ που κα
απαιτεί δια βίου μάκθςθ και ειδικότερα επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ.
Ωςτόςο, ςτθν Ελλάδα θ δια βίου μάκθςθ δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ60. Θ χϊρα μασ
μοιράηεται τθν τελευταία κζςθ με τθν Υορτογαλία μεταξφ των ΕΕ-25 – όπωσ φαίνεται και ςτον
πίνακα που ακολουκεί - ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν θλικίασ 25- 64 ετϊν ςε προγράμματα
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δια βίου εκπαίδευςθσ (2% το 2004 ζναντι 9,9% τθσ ΕΕ-25). Υαρά το γεγονόσ ότι κατά τα τελευταία
χρόνια το ποςοςτό αυτό είναι οριακά βελτιωμζνο ζναντι των προθγοφμενων ετϊν (2000-2002), θ
Ελλάδα απζχει ακόμθ ςθμαντικά από τα αντίςτοιχα ποςοςτά των υπολοίπων κρατϊν μελϊν τθσ
ΕΕ.
Ρίνακασ 29: Συμμετοχι ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ ανά χϊρα και φφλο
ΧΩΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΓΛΑ ΤΑ ΕΤΘ 2000-2007
ΓΥΝΑΛΚΕΣ

ΑΝΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΕ-15

10,5625

9,0625

9,8

ΕΕ-27

9,1875

7,8625

8,525

ΕΟΟΑΔΑ

1,675

1,725

1,7

ΛΧΥΑΡΛΑ

7,35

6,0625

6,7

ΥΣΦΨΣΓΑΟΛΑ

3,8875

3,5375

3,725

ΛΨΑΟΛΑ

5,6

5,0625

5,325

ΞΩΥΦΣΧ

6,4

5,775

6,1

ΛΦΟΑΡΔΛΑ

7,767

5,55

6,633

ΦΣΩΠΑΡΛΑ

1,2125

1,175

1,2

ΒΣΩΟΓΑΦΛΑ

1,3

1,2571

1,3

ΧΟΣΒΕΡΛΑ

14,1

11,7571

12,9

ΞΦΣΑΨΛΑ

2,14

2,14

2,12

ΨΣΩΦΞΛΑ

0,95

1,65

1,3125

Ρθγι: Eurostat 2008, Επεξεργαςία Στοιχείων ΛΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Θ Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε. αποτελεί τον κεςμοκετθμζνο εκνικό φορζα για τθν εξειδικευμζνθ
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ του ΕΧΔΑ (2002 - 2006) του ΕΧΥΑ (2007- 2013)
κακϊσ και των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, υλοποίθςε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα
οποία κινικθκαν ςε ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ, όπωσ:



Ψθν μελζτθ, ανάλυςθ και μεταφορά των ευρωπαϊκϊν προτεραιοτιτων για τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ



Ψθν ςφνδεςθ τθσ κατάρτιςθσ με τισ αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ και



Ψθν προςαρμογι νζων μεκόδων και καινοτόμων
πραγματικότθτα.
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προςεγγίςεων για τθν ελλθνικι



Ψα προγράμματα που υλοποιικθκαν αποτζλεςαν, ςτο πλαίςιο αυτό καινοτόμεσ
προςεγγίςεισ ενϊ παράλλθλα εκνικοί φορείσ απαςχόλθςθσ εξιγγειλαν μζτρα και πολιτικζσ
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ όπωσ π.χ. ειδικά προγράμματα για άτομα που εγκαταλείπουν
τθν εκπαίδευςθ, τθν υποςτιριξθ εργαηομζνων άνω των 50 ετϊν κτλ.

Χθμαντικά αποτελζςματα ςτθν αναηιτθςθ καινοτόμων προςεγγίςεων ζδωςε και θ ςυνεργαςία και
εμπλοκι τθσ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ Α.Ε με το ευρωπαϊκό δίκτυο EVTA61 (European
Vocational Training Association). Υρόκειται για ζνα ευρωπαϊκό δίκτυο που αφορά τθν δια βίου
εκπαίδευςθ και ζχει ςυςτακεί από 18 οργανιςμοφσ εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ, ςτθν
πλειοψθφία τουσ δθμόςιουσ, που προζρχονται από 14 κράτθ μζλθ.
Πζςω του δικτφου αυτοφ εκπροςωποφνται 2000 περιφερειακά και τοπικά κζντρα κατάρτιςθσ και
εκπαιδεφονται ζνα εκατομμφριο άτομα κάκε χρόνο ενϊ ςτόχοσ του δικτφου είναι θ ςυμμετοχι,
ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των μελϊν του ςε κζματα ανάπτυξθσ, ανταγωνιςτικότθτασ και
κοινωνικισ ςυνοχισ ςτον τομζα τθσ δια βίου μάκθςθσ.
Θ ΕΞΑΕ για το διάςτθμα 2005 – 2008 υλοποίθςε τα παρακάτω ςχζδια:
Α. Ψίτλοσ ζργου: «Επί τροχϊν: επόμενθ ςτάςθ αγορά εργαςίασ»



Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Ωπουργείο Απαςχόλθςθσ - Ξ.Υ Equal



Υροχπολογιςμόσ: 145.433 €



Υεριγραφι του ζργου: Υρόκειται για πιλοτικι εφαρμογι δράςεων που απευκφνονται ςε
άτομα που ζχουν εγκαταλείψει το ςχολείο. Ψο κεντρικό πρόβλθμα αφορά ςτθν διερεφνθςθ
μεκοδολογίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα
ςε νεαρι θλικία και τθν ςυνεπαγόμενθ ζλλειψθ κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων που οδθγοφν με τθ ςειρά τουσ ςτθν ανεργία των νζων ι ςτθν απαςχόλθςι τουσ
ςε «χαμθλοφ» επιπζδου κζςεισ εργαςίασ.



Υροϊόντα:
o Χχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και εφαρμογι ανοικτϊν εργαςτθρίων
o Χυνδιοργάνωςθ τριϊν θμερίδων ςε Ακινα, Ελευςίνα και Αλεξανδροφπολθ
o Ενθμερωτικό φυλλάδιο του ζργου.
o Αναλυτικά προγράμματα κατάρτιςθσ ςε τρεισ ειδικότθτεσ (εςτιατορικι τζχνθ
παραδοςιακϊν γεφςεων, ςερβιτόροι, αποκθκάριοι με χριςθ Θ/Ω).
o Ξατάρτιςθ 70 ατόμων ςε Αλεξανδροφπολθ και Ελευςίνα.
o Θμζρα Χταδιοδρομίασ ςτθν Αλεξανδροφπολθ.
o Κεματικό εργαςτιριο για ςυμβοφλουσ ςτθν Υάτρα, με κζμα τθν ςχολικι διαρροι



Άμεςα ωφελοφμενοι/εσ:
o 70 άτομα τθσ ομάδασ ςτόχου
o 15 εργαςιακοί ςφμβουλοι
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Β. Ψίτλοσ ζργου: G&G – Grandparents and Grandsons



Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Γ.Δ Εκπαίδευςθ – Υολιτιςμόσ



Υρογράμματα e-learning



Υροχπολογιςμόσ: 13.050 €



Υεριγραφι του ζργου: Ψο ςχζδιο υποςτθρίηει δράςεισ που αφοροφν ςτθν κοινωνία των
πολιτϊν και προάγουν τον διάλογο μεταξφ των γενεϊν ςε ό,τι αφορά τον ψθφιακό
αναλφαβθτιςμό και τθν καταπολζμθςι του κυρίωσ ςε άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ.



Υροϊόντα:
o Χε ςυνεργαςία με το Υανεπιςτιμιο τθσ Εςκονίασ θ ςφνταξθ μελζτθσ ςχετικά με τον
ψθφιακό αναλφαβθτιςμό και τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και προτεραιότθτεσ ςτο
πλαίςιο τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ.

Γ. Ψίτλοσ ζργου: Κετικζσ δράςεισ για τθν ιςότθτα ςτθν ΕΞΑΕ



Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ



Κετικζσ δράςεισ υπζρ των γυναικϊν ςτισ Πικρζσ και Πεγάλεσ Επιχειριςεισ



Υροχπολογιςμόσ: 71.166,67 €



Υεριγραφι του ζργου: Θ ενζργεια αφορά ςτθν υιοκζτθςθ διαδικαςιϊν εταιρικισ
κοινωνικισ υπευκυνότθτασ ςτο εργαςιακό περιβάλλον τθσ ΕΞΑΕ, με αποδζκτθ το
ανκρϊπινο δυναμικό τθσ. Σι δράςεισ επικεντρϊνονται ςτθν προαγωγι και διαςφάλιςθ των
ίςων ευκαιριϊν ςτισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ, ςτθν ςυμβουλευτικι
και ςτθν εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ με τθ διαδικαςία τθσ αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ.



Υροϊόντα:
o Πελζτθ «πρότυπα κοινωνικισ υπευκυνότθτασ»
o Φυλλάδιο ζργου
o Χυμβουλευτικι ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων, διοίκθςθ αλλαγισ, ςυμφιλίωςθ
οικογενειακισ – επαγγελματικισ ηωισ.
o Ξατάρτιςθ ςε κζματα διαχείριςθσ ζργων και εκπαίδευςθσ ενθλίκων με τθν οπτικι
του φφλου.



Άμεςα ωφελοφμενεσ: όλεσ οι εργαηόμενεσ ςτθν ΕΞΑΕ

Δ. Ψίτλοσ ζργου: Awise - “ Ageing Workforce In Small Enterprises ”



Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ΕΞΨ άρκρο 6



Υροχπολογιςμόσ: 143.924,58 €
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Υεριγραφι του ζργου: Ψο ςχζδιο με τίτλο «Εργαηόμενοι άνω των 50 ετϊν ςε ΠΠΕ» «Aging Workforce in Small Enterprises», αφορά ςτον άξονα τθσ διαχείριςθσ των
δθμογραφικϊν αλλαγϊν και κυρίωσ ςτο μζτρο που αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ
δοκιμαςτικι εφαρμογι ειδικϊν ςυςτθμάτων και εργαλείων για τθν υποςτιριξθ των
διαδικαςιϊν αναδιάρκρωςθσ ςτισ Πικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ και τθ διατιρθςθ των
κζςεων εργαςίασ των μεγαλφτερων ςε θλικία εργαηομζνων. Βαςικόσ ςτόχοσ του ςχεδίου
είναι θ ανάπτυξθ νζων μοντζλων απαςχόλθςθσ και νζων τρόπων παροχισ εκπαίδευςθσ ςε
μεγαλφτερουσ ςε θλικία εργαηόμενουσ ςε Πικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ με παράλλθλθ
ευαιςκθτοποίθςθ των εργοδοτϊν, προκειμζνου οι μεγαλφτεροι ςε θλικία εργαηόμενοι να
είναι ανταγωνιςτικοί και να διατθροφν τισ κζςεισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.



Υροϊόντα:
o Ζρευνα ςε 42 εργοδότεσ ΠΠΕ και εργαηόμενουσ άνω των 50 ετϊν –
ςυμπλθρϊκθκαν 400 ερωτθματολόγια ςχετικά με τισ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ
εργατικοφ δυναμικοφ άνω των 45 ετϊν ςε ΠΠΕ.
o Workshop ςε ςυμβοφλουσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και επιχειρθματίεσ
o Ανάλυςθ επαγγελματικοφ προφίλ του ςυμβοφλου
εξειδικευμζνου ςε κζματα δθμογραφικισ γιρανςθσ

ανκρωπίνων

πόρων

o Ξιτ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ εργοδοτϊν.
o Υιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εργαςιακϊν ςυμβοφλων του ΣΑΕΔ.
o Υιλοτικι κατάρτιςθ 40 ανζργων θλικίασ μεγαλφτερθσ των 45 ετϊν ςε βαςικζσ
δεξιότθτεσ
o Ξαταγραφι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςτθν Ελλάδα ςχετικά με το εργαςιακό
κακεςτϊσ και τισ αςφαλιςτικζσ ρυκμίςεισ που προβλζπονται από τθν ελλθνικι
νομοκεςία για τουσ εργαηόμενουσ άνω των 50 ετϊν.



Άμεςα ωφελοφμενοι/εσ:
o 40 άνεργοι/εσ
o 20 εργαςιακοί ςφμβουλοι

Ψζλοσ, αξίηει να επιςθμανκεί το γεγονόσ ότι γενικότερα ςτθν Ευρϊπθ αλλά και ςτθν Ελλάδα
ειδικότερα, τα ποςοςτά των ατόμων με χαμθλά προςόντα εξακολουκοφν να παραμζνουν ςε
υψθλά επίπεδα. Χτθν ςυνάντθςθ του Bordeaux τον Ροζμβριο του 2008, οι υπουργοί Υαιδείασ μαηί
με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, υποςτιριξαν για μια ακόμθ φορά, ότι
θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ παραμζνει ςθμείο υψίςτθσ ςπουδαιότθτασ.
Χυνεπϊσ, το ερχόμενο διάςτθμα είναι ςθμαντικό όχι μόνο για τθν ανάκαμψθ ςε ότι αφορά τθν
οικονομία, αλλά για τθν διερεφνθςθ νζων μεκόδων ςε ότι αφορά τθν επικαιροποίθςθ γνϊςεων
και δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ ιδιαίτερα εκείνων με χαμθλά προςόντα ϊςτε να είναι
ικανοί να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
Ξαι ςε αυτό το περιβάλλον θ Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ ΑΕ καλείται να ανταποκρικεί προτείνοντασ
προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και μεκοδολογίεσ που να προετοιμάηουν εργαηόμενουσ
και ανζργουσ ϊςτε να μποροφν να διεκδικιςουν αλλά και να διατθριςουν με αξιϊςεισ τθ κζςθ
τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 7: ΔΘΠΣΧΛΣΨΘΨΑ - ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
7.1. Ενζργειεσ Ρροβολισ
Θ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.» για τθ δθμοςιοποίθςθ του ζργου τθσ, αλλά και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου κοινοφ ςε ηθτιματα κατάρτιςθσ και δια βίου μάκθςθσ,
οργανϊνει και ςυμμετζχει ςε δράςεισ επικοινωνίασ και δθμοςιότθτασ, όπωσ θμερίδεσ, ςυνζδρια,
επικοινωνιακά γεγονότα, ομάδεσ εργαςίασ. Χτο πλαίςιο των ανωτζρω, δίνεται θ δυνατότθτα, να
προβλθκεί θ εταιρεία αλλά και να υπάρξει γόνιμθ ανταλλαγι εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ ςτουσ
τομείσ τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ.
Από το 2003 ςυμμετζχει ςυςτθματικά ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Κεςςαλονίκθσ (ΔΕΚ) είτε με δικό τθσ
περίπτερο, είτε με ςταντ ςτο Υερίπτερο του Ωπουργείου Εργαςίασ/ΣΑΕΔ. Ξατά τθ διάρκεια τθσ
Ζκκεςθσ θ ΕΞΑΕ ενθμερϊνει το ευρφτερο κοινό για τα προγράμματα που υλοποιεί και τισ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε αυτά.
Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ δθμοςιότθτασ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται ςτισ
Ρεριφερειακζσ δομζσ τθσ ΕΚΑΕ, οργανϊνονται διάφορα επικοινωνιακά γεγονότα, με αφορμι τθν
ολοκλιρωςθ των ζργων και τθν απονομι ςτουσ καταρτιηόμενουσ, πιςτοποιθτικοφ επιτυχοφσ
παρακολοφκθςθσ, από τθν Εταιρεία.
Σι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων
του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου, χρθματοδοτικθκαν από τα προβλεπόμενα ςτον
προχπολογιςμό ςχετικά κονδφλια.
Χτθ ςυνζχεια αναφζρουμε ενδεικτικά επικοινωνιακζσ δράςεισ που πραγματοποιικθκαν κατά τα
τελευταία ζτθ:
Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Αττικισ



Εκδιλωςθ προβολισ κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, «Ξατάρτιςθ Χτελεχϊν ΔΕΞΣ» Ε.Υ.
«Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ» «25/6/09». Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε
ςτθν Ακινα με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων – φορζων, Σικονομικό
Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Διαχειριςτικι Αρχι Ωπουργείου Απαςχόλθςθσ, Ειδικι Γραμματεία
ΔΕΞΣ, καταρτιηόμενοι του προγράμματοσ. Χτθν θμερίδα ςυμμετείχαν πλζον των 150
ατόμων. Χτόχοσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν θ προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ κουλτοφρασ τθσ
ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ και τθσ διά βίου μάκθςθσ ςτα ςτελζχθ του Δθμοςίου και
ευρφτερου δθμόςιου τομζα.



Θμερίδα ςτο Χυνεδριακό χϊρο του Ξζντρου Εκπαίδευςθσ & Αποκατάςταςθσ Ψυφλϊν (ΞΕΑΨ)
ςτθν Ξαλλικζα-Αττικισ, ςτισ 13/11/08 & ςε κεντρικό ξενοδοχείο τθσ Ακινασ ςτισ 8/12/08.
Ψο κζμα τθσ θμερίδασ ιταν «Ρζεσ Ψεχνολογίεσ – Ρζοι Επαγγελματικοί Δρόμοι για τα άτομα
με προβλιματα Τραςθσ». Ψθν Θμερίδα παρακολοφκθςαν πλζον των εκατόν ατόμων από
διαφόρουσ φορείσ (Ωπουργείο Εργαςίασ, Ωπουργείο Ωγείασ, Εκνικι Χυνομοςπονδία Ατόμων
με προβλιματα όραςθσ, Υανελλινιοσ Χφνδεςμοσ Ψυφλϊν, Φάροσ Ψυφλϊν Ελλάδοσ,
Πάγνθτεσ Ψυφλοί, Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ, ΠΣΔ, ECDL, κ.α.) κακϊσ και πολλοί/εσ
εκπαιδευτζσ/τριεσ, καταρτιηόμενοι κλπ). Θ θμερίδα καλφφκθκε τθλεοπτικά από εκνικισ
εμβζλειασ κανάλι.
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Εκδιλωςθ για τθ λιξθ του προγράμματοσ ΟΑΕΞ ανζργων γυναικϊν Ράξου με τίτλο
«παραδοςιακι υφαντικι τζχνθ» που υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τον Απειρακάτικο
Χφλλογο Ράξου. Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε το Πάρτιο του 2009 ςτθ Ράξο.

Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Θπείρου



Πε αφορμι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ που υλοποίθςε θ Εταιρεία για τουσ
απολυμζνουσ τθσ Εταιρείασ «ΞΟΩΧΨΘΦΛΑ ΥΦΕΒΕΗΘΧ», πραγματοποιικθκε ειδικι τελετι ςτισ
23/07/2007, με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων από τθν τοπικι κοινωνία, τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ, τον ΣΑΕΔ και το Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ.

Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Ανατολικισ Πακεδονίασ - Κράκθσ



Χτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι
Ξατάρτιςθ», πραγματοποιικθκαν, μεταξφ 10/2006 ζωσ 04/2008, ςαράντα εννζα (49)
προγράμματα κατάρτιςθσ ςτουσ τρείσ Ρομοφσ τθσ Κράκθσ. Πε τθν ολοκλιρωςθ του
πρϊτου μζρουσ των προγραμμάτων διοργανϊκθκε εκδιλωςθ απονομισ βεβαιϊςεων
ολοκλιρωςθσ παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ των καταρτιηομζνων των νομϊν άνκθσ και
Φοδόπθσ. Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτθν Ξομοτθνι, ςτισ 16/06/2007. Χτθν εκδιλωςθ
παραβρζκθκαν εκπρόςωποι τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Ωπουργείου Εργαςίασ, τθσ Διοίκθςθσ
τθσ ΕΞΑΕ, των τοπικϊν αρχϊν, τθσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ που
εδρεφει ςτθν Ξομοτθνι, Ρομαρχιακοί Χφμβουλοι κ.ά.. Ψο γεγονόσ καλφφκθκε και
προβλικθκε από όλα τα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ (ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο).



Ανάλογεσ εκδθλϊςεισ πραγματοποιικθκαν ςτο χωριό Κζρμεσ (17/05/2007) που βρίςκεται
ςτον ορεινό όγκο του Ρομοφ άνκθσ, ςτα χωριά Ξοτφλθ-Ξζνταυροσ-Ωραίο Ρομοφ άνκθσ
ςτα οποία υλοποιικθκαν προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθν ειδικότθτα «Φαφι Υαραδοςιακϊν
Ενδυμαςιϊν» και οι καταρτιηόμενεσ είχαν τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τισ εργαςίεσ που
ζκαναν όλθ τθ χρονιά (υφαντά, κεντιματα, εργόχειρα κ.α.).



Εκδιλωςθ απονομισ των βεβαιϊςεων κατάρτιςθσ γυναικϊν καταρτιηομζνων ςτο
πρόγραμμα «Υαραςκευι ςυςκευαςία παραδοςιακϊν προϊόντων - εδεςμάτων». Θ
εκδιλωςθ διοργανϊκθκε ςτο Υολιτιςτικό Χφλλογο υλαγανισ του Ρομοφ Φοδόπθσ ςτισ
10/04/2008. Χτθν εκδιλωςθ, θ οποία καλφφκθκε και προβλικθκε από τον τοπικό τφπο,
παραβρζκθκαν εκπρόςωποι των τοπικϊν αρχϊν. Σι καταρτιηόμενεσ παραςκεφαςαν τισ
ςυνταγζσ τουσ, τισ παρουςίαςαν ςτουσ προςκεκλθμζνουσ, οι οποίοι είχαν τθν ευκαιρία να
τισ δοκιμάςουν και δόκθκε ςε όλουσ από ζνα αντίγραφο τθσ ζκδοςθσ, τθν οποία
προετοίμαςαν με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτϊν τουσ. Θ ζκδοςθ περιείχε
παραδοςιακζσ ςυνταγζσ τθσ περιοχισ τουσ, τισ οποίεσ παραςκεφαςαν ςτο πρακτικό μζροσ
τθσ εκπαίδευςθσ τουσ, τισ φωτογράφιςαν και εν ςυνεχεία τισ ςυγκζντρωςαν ςτο εν λόγω
λεφκωμα.
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Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Ξεντρικισ Πακεδονίασ



Ωλοποίθςθ θμερίδασ με κζμα: «Θ Συνεχιηόμενθ Κατάρτιςθ και Απαςχόλθςθ ςτθ Δυτικι
Μακεδονία», (16/11/2006). Θ θμερίδα είχε ςτόχο τθ δθμοςιοποίθςθ των υπό υλοποίθςθ
προγραμμάτων κατάρτιςθσ τθσ ΕΞΑΕ ςτθ Δυτικι Πακεδονία ςτο πλαίςιο των
ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για το 2007. Χτθν θμερίδα που πραγματοποιικθκε ςτθν
Ξοηάνθ, ςυμμετείχαν εκπρόςωποι του Ωπουργείου Εργαςίασ, τθσ τοπικισ πολιτικισ θγεςίασ
και φυςικά τθσ ΕΞΑΕ. Ψο πλικοσ των αιτιςεων των υποψθφίων για ςυμμετοχι ςτα
παραπάνω προγράμματα καταδεικνφει τθν επιτυχία τθσ θμερίδασ.



Θμζρα Καριζρασ ΚΕΚ Μακεδονίασ (12 Απριλίου 2008). Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε τον
Απρίλιο του 2008, ςτο αίκριο και ςτο αμφικζατρο τθσ 1θσ ΕΥΑΧ ΣΑΕΔ και ςυμμετείχαν
επιχειριςεισ και καταρτιηόμενοι/νεσ, εκπρόςωποι από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, από
τοπικοφσ πολιτικοφσ παράγοντεσ, εκπρόςωποι εκπαιδευτικϊν φορζων και φορζων
απαςχόλθςθσ. Χτόχοσ τθσ «Θμζρασ Ξαριζρασ» ιταν να υποςτθριχτοφν οι καταρτιηόμενοι
του ΞΕΞ Κεςςαλονίκθσ και Ωραιοκάςτρου ςτθν προςπάκειά τουσ για εφρεςθ εργαςίασ. Ψο
ςφνολο τθσ εκδιλωςθσ καλφφκθκε τθλεοπτικά από το Υεριφερειακισ εμβζλειασ Ξανάλι
EURO. Πε βάςθ τουσ πίνακεσ καταγραφισ, από τουσ 350 περίπου καταρτιηόμενουσ που
ςυμμετείχαν, ζδωςαν βιογραφικό και ςυνομίλθςαν με εκπροςϊπουσ επιχειριςεων
περίπου 100 καταρτιηόμενοι από το ΞΕΞ Κεςςαλονίκθσ και 40 από το ΞΕΞ Ωραιοκάςτρου.
Ξρίνεται απαραίτθτο να ςθμειωκεί ότι τρεισ επιχειριςεισ (Τμιλοσ Εταιριϊν, ενοδοχειακι
Επιχείρθςθ, Εταιρεία Πεταφορϊν) που ςυμμετείχαν ςτθν εκδιλωςθ ηιτθςαν να τουσ
δοκοφν βιογραφικά καταρτιηομζνων για μελλοντικι απαςχόλθςθ. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, θ
<Θμζρα Ξαριζρασ> αποτελεί μία πολφ ςθμαντικι προςπάκεια επαφισ επιχειρθματιϊν τθσ
πόλθσ τθσ Κεςςαλονίκθσ με καταρτιςκζντεσ προγραμμάτων που υλοποιικθκαν ςτα ΞΕΞ τθσ
Εταιρείασ.



Υροβολι ενεργειϊν κατάρτιςθσ ΞΕΞ Πακεδονίασ ςε τοπικό κανάλι τθσ Ξεντρικισ και
Δυτικισ Πακεδονίασ (04/2008). Ψο υλικό προβολισ ςυγκεντρϊκθκε από ςυνεργείο του
Ψθλεοπτικοφ Χτακμοφ Υεριφερειακισ Εμβζλειασ EURO CHANNEL (Φαδιοτθλεοπτικι Ξιλκίσ
Α.Ε.). Θ προβολι περιελάμβανε ςποτ που αφοροφςαν ςτθν πρόςκλθςθ για τθν εκδιλωςθ
με κζμα «ΘΠΕΦΑ ΞΑΦΛΕΦΑΧ», ωριαίεσ εκπομπζσ με κζμα τισ δράςεισ τθσ ΕΞΑΕ ςτθν
Ξεντρικι και Δυτικι Πακεδονία.

Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Ροτίου Αιγαίου-Φόδοσ
Ψο ΞΕΞ Φόδου ζχει ςυμμετάςχει ςε διάφορεσ θμερίδεσ και κυρίωσ επιςκζψεισ και επαφζσ με
τοπικοφσ οικονομικοφσ παράγοντεσ ςτον τουριςτικό τομζα, για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ
επιχειρθματικότθτασ και αγοράσ εργαςίασ. Ενδεικτικά ςυμμετείχε:



ςτο τελικό ςυνζδριο του περιφερειακοφ προγράμματοσ “ISTOS” που διοργάνωςε θ
Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου ςε ςυνεργαςία με το Επιμελθτιριο Δωδεκανιςου ςτισ 11
Παΐου 2007 με κεματικζσ ενότθτεσ «Ξαινοτομία για τθν αειφόρο ανάπτυξθ του τουριςμοφ
και των υπθρεςιϊν» και «Ξαινοτομία ςτον Ψουριςμό».



ςε επίςκεψθ, ξενάγθςθ και ενθμζρωςθ με κζμα τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ μεγάλων
ξενοδοχειακϊν μονάδων ςτο ξενοδοχείο “Aldemar Paradise Royal Mare & Paradise Village”,
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ςτισ 15 Παΐου 2007 με τθν ςυμμετοχι και των ανζργων – καταρτιηομζνων ςτο πρόγραμμα
«Ωπάλλθλοι Ψουριςτικϊν Γραφείων με Εξειδίκευςθ ςτθν Σργάνωςθ Χυνεδρίων».



ςε επίςκεψθ, ξενάγθςθ και ενθμζρωςθ για τθ λειτουργία του ςυνεδριακοφ τμιματοσ του
ξενοδοχείου “SOFITEL KAPSIS”, ςτισ 30 Παΐου 2007 με τθν ςυμμετοχι και των ανζργων –
καταρτιηομζνων ςτο πρόγραμμα «Ωπάλλθλοι Ψουριςτικϊν Γραφείων με Εξειδίκευςθ ςτθν
Σργάνωςθ Χυνεδρίων».



ςε επίςκεψθ, ξενάγθςθ και ενθμζρωςθ για τθ λειτουργία των διαφόρων τμθμάτων του
ξενοδοχείου “ΦΣΔΩΡ”, ςτισ 15 Λουνίου 2007 με τθν ςυμμετοχι και των ανζργων –
καταρτιηομζνων ςτο πρόγραμμα «Ωπάλλθλοι Ψουριςτικϊν Γραφείων με Εξειδίκευςθ ςτθν
Σργάνωςθ Χυνεδρίων».



ςε επίςκεψθ, ξενάγθςθ και ενθμζρωςθ για τθ λειτουργία δθμοτικϊν επιχειριςεων από τον
Υρόεδρο τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ «Υθγζσ Ξαλλικζασ Α.Ε.» ςτισ 6 Λουλίου 2007 με τθν
ςυμμετοχι και των ανζργων – καταρτιηομζνων ςτο πρόγραμμα «Ωπάλλθλοι Ψουριςτικϊν
Γραφείων με Εξειδίκευςθ ςτθν Σργάνωςθ Χυνεδρίων».



ςε ενθμερωτικι εκδιλωςθ που διοργάνωςε το Επιμελθτιριο Δωδεκανιςου, ςτισ 6
Ροεμβρίου 2007, με ςυντονίςτρια τθν οικονομικι επόπτρια του Εκνικοφ Επιμελθτθριακοφ
Δικτφου Γυναικϊν Επιχειρθματιϊν και κεματικι ενότθτα «Ειςαγωγι εισ το Επιχειρείν», με
τθν ςυμμετοχι και των ανζργων - καταρτιηομζνων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ «Χτζλεχοσ
Γραμματειακισ Ωποςτιριξθσ και Δθμοςίων Χχζςεων» και «Ωπάλλθλοι Γραφείου ΠΠΕ με
Χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν».



ςε ενθμερωτικι εκδιλωςθ που διοργάνωςε το Ξζντρο Επιχειρθματικισ & Ψεχνολογικισ
Ανάπτυξθσ (ΞΕΨΑ) Ροτίου Αιγαίου, ςτισ 27 Ροεμβρίου 2007, με κεματικι ενότθτα
«Ανάπτυξθ Πικρισ Επιχείρθςθσ» με τθ ςυμμετοχι και των ανζργων - καταρτιηομζνων ςτα
προγράμματα κατάρτιςθσ «Χτζλεχοσ Γραμματειακισ Ωποςτιριξθσ και Δθμοςίων Χχζςεων»
και «Ωπάλλθλοι Γραφείου ΠΠΕ με Χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν».



ςε επίςκεψθ, ξενάγθςθ και ενθμζρωςθ για τθ λειτουργία χειμερινϊν ξενοδοχειακϊν
μονάδων και οργάνωςθ χειμερινοφ τουριςμοφ από τον πρόεδρο τθσ εταιρείασ «Ξάμειροσ
Αναπτυξιακι Α.Ε.», ςτα ξενοδοχεία «Ζλαφοσ» και «Ελαφίνα» ςτισ 15 Φεβρουαρίου 2008 με
τθν ςυμμετοχι και των ανζργων – καταρτιηομζνων ςτο πρόγραμμα «Χτζλεχοσ Ψουριςτικϊν
Επιχειριςεων».

Υεριφερειακι Διεφκυνςθ Κεςςαλίασ



Εκδιλωςθ κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ ΛΑΕΚ - Κτίςτεσ Ρζτρασ, του Διμου Αφετϊν,
που πραγματοποιικθκε ςτισ 11/03/2008. Χτθν εκδιλωςθ παρευρζκθκαν εκπρόςωποι τθσ
Υολιτείασ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ.



Χυμμετοχι τθσ Υεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Κεςςαλίασ, ςε εκδιλωςθ που οργάνωςε το
ςωματείο Ψυφλϊν «Πάγνθτεσ Ψυφλοί» ςτο Βόλο, με αφορμι τθν ολοκλιρωςθ του Ε.Υ. τθσ
ΞτΥ «Ξατάρτιςθ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ ΨΥΕ Ατόμων με προβλιματα όραςθσ»,
(31/10/2008).
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7.2.

Συμμετοχι ςτελεχϊν τθσ ΕΚΑΕ ςε θμερίδεσ, ςυνζδρια, ομάδεσ εργαςίασ

Υζραν των ανωτζρω επικοινωνιακϊν δράςεων, ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ ςυμμετείχαν ςε μια ςειρά
από ςυνζδρια και ςυναντιςεισ εργαςίασ, αναπτφςςοντασ τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με φορείσ,
οργανιςμοφσ, ομόλογεσ εταιρείεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ-δια βίου μάκθςθ και τθν
απαςχόλθςθ. Ενδεικτικά αναφζρεται θ ςυμμετοχι ςτα κάτωκι:



Κεματικό Εργαςτιριο με κζμα «Ενεργι Εμπλοκι και Ενδυνάμωςθ των Ευαίςκθτων
Ξοινωνικά Σμάδων», το οποίο υλοποιικθκε ςτθν Ακινα, ςτισ 31/03/08 ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ EQUAL, τθσ Αναπτυξιακισ Χφμπραξθσ «ΕΥΛ ΨΦΣΧΩΡ», ςτο οποίο θ ΕΞΑΕ
ιταν εταίροσ.



Διεκνισ Χυνδιάςκεψθ Εργαςίασ, 97θ Χφνοδοσ, τθσ Διεκνοφσ Σργάνωςθσ Εργαςίασ (ΔΣΕ),
Γενεφθ, (28-31 Παΐου 2008). Θ ΕΞΑΕ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ του Ωπουργείου
Απαςχόλθςθσ, ςυμμετείχε με δφο ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ
Ξατάρτιςθσ ςτθ διεκνι ςυνάντθςθ που διοργάνωςε θ ΔΣΕ και είχε ωσ κζμα τισ «Δεξιότθτεσ
για βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ανάπτυξθ». Χτθν
ολομζλεια τθσ Χυνόδου, θ εκπρόςωποσ τθσ ΕΞΑΕ αναφζρκθκε ςτο ζργο τθσ Εταιρείασ, ςτο
ςφςτθμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που λειτουργεί υπό τθν εποπτεία των ελλθνικϊν
Ωπουργείων Απαςχόλθςθσ και Υαιδείασ και τθ ςφνδεςι τουσ με τθν αγορά εργαςίασ.
Επίςθσ παρουςιάςκθκαν δφο καλζσ πρακτικζσ τθσ ΕΞΑΕ ςτον τομζα τθσ κατάρτιςθσ: θ
τθλεκατάρτιςθ ςτθ Χχολι ΑμΕΑ Ακθνϊν και θ «Ξατάρτιςθ Ατόμων με προβλιματα όραςθσ
ςε Βαςικζσ Δεξιότθτεσ ΨΥΕ». Χτο πλαίςιο τθσ ομάδασ IMEC (Industrial Market-Economy
Countries), θ ΕΞΑΕ ωσ μζλοσ τθσ ελλθνικισ αντιπροςωπείασ, πραγματοποίθςε
παρεμβάςεισ, ςτο ςχζδιο ςυμπεραςμάτων.



Υαγκόςμιο forum διαλόγου για τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και τθν Ανάπτυξθ των
Δεξιοτιτων των Εργαηομζνων ςτον κλάδο του Εμπορίου, Γενεφθ (23-24 Ροεμβρίου 2008).Θ
ΕΞΑΕ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ του Ωπουργείου Απαςχόλθςθσ, ςυμμετείχε με
εκπρόςωπό τθσ ςτθ διεκνι ςυνάντθςθ που διοργάνωςε θ ΔΣΕ και είχε ωσ κζμα τθν
προϊκθςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ – κατάρτιςθσ και τθσ ανάπτυξθσ των
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων των εργαηομζνων ςτον κλάδο του Εμπορίου. Χτο Forum
ςυμμετείχαν εκπρόςωποι εκνικϊν κυβερνιςεων 15 χωρϊν περίπου, κακϊσ και από 6
εκπρόςωποι των διεκνϊν οργανϊςεων των εργοδοτϊν και εργαηομζνων από τον κλάδο
του Εμπορίου. Από ελλθνικισ πλευράσ, ςτθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκτόσ τθσ ΕΞΑΕ,
ςτελζχθ του ΣΑΕΔ και τθσ ΥΑΕΥ Α.Ε.



«ΘΠΕΦΕΧ ΧΨΑΔΛΣΔΦΣΠΛΑΧ» διοργάνωςθ Δίκτυο Ψοπικϊν Αυτοδιοικιςεων «Εφξεινθ Υόλθ»
(30 Λουνίου - 1 Λουλίου 2008, Κεςςαλονίκθ). Χτο ςυνζδριο ςυμμετείχαν ςτελζχθ τθσ ΕΞΑΕ–
ΞΕΞ Πακεδονίασ.



Final Conference G&G e-Learning 2006 4529/001-001 ELE ELEB14 (25-26 Λουνίου 2008),
Βρυξζλλεσ. Χυμμετείχε ςτζλεχοσ τθσ ΕΞΑΕ, θ οποία ιταν εταίροσ ςτο πρόγραμμα.



Mutual Learning Programme, Spring Peer Reviews με κζμα “Towards a new vocational
training system more adjusted to the new competencies and skills requirements of the
labour market». Βαρκελϊνθ, 25-26/05/2009. Χυμμετοχι τθσ ΕΞΑΕ με ςχετικζσ παρεμβάςεισ.



Επίςθσ ςτελζχθ τθσ ΕΞΑΕ ςυμμετείχαν ςτισ κάτωκι ςυναντιςεισ εργαςίασ και ςεμινάρια:
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o Σμάδα εργαςίασ το Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ του Ωπουργείου Εςωτερικϊν,
με αντικείμενο τον κακοριςμό τίτλων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που κα
ςυμπεριελάμβανε θ ΞΩΑ Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Εκνικισ Υαιδείασ &
Κρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ αναφορικά με τθν ζκδοςθ
αδειϊν εργαςία του Υροςωπικοφ αςφαλείασ. Σι ςυναντιςεισ τθσ ομάδα3σ ζλαβαν
χϊρα ςτθν Ακινα ςτισ 12/2008 και 01/2009
o Σμάδα εργαςίασ του ΩΥΕΧΩΔΕ με αντικείμενο «Υιςτοποίθςθ Υροςωπικοφ ςε ςχζςθ
με τθν εφαρμογι του Ξανονιςμοφ Β42/2006 για τα Φκοριοφχα αζρια του
κερμοκθπίου». Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 26/02/2009.
o Ψεχνικό ςεμινάριο αναφορικά με “Υρακτικά κζματα διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ
και δθμοςιότθτασ για το ΕΧΥΑ 2007-2013», κατόπιν πρόςκλθςθσ του Ωπουργείου
Εργαςίασ. Ψο ςεμινάριο, οργανϊκθκε από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Απαςχόλθςθσ,
Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων και Λςότθτασ Ευκαιριϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςτισ
Βρυξζλλεσ, 3-6 Παΐου 2009.
o Χυνζδριο του European Centre for the Development or Vocational Training ςτθ
Κζρμθ Κεςςαλονίκθσ, με κζμα: “Investing in People: Strategies for Financing Vet”
(19-20 Παΐου 2008, Κεςςαλονίκθ).
o Χυνζδριο του Cedefop (Ευρωπαϊκόσ οργανιςμόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ
Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ) με κζμα “Qualifications for lifelong learning and
employability”. Ψο ςυνζδριο πραγματοποιικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ, 5 & 6/10/09.
o Διεκνζσ ενθμερωτικό ςεμινάριο που υλοποιικθκε από τον φορζα «atexcelixi» με
κζμα «The transfer of learning. From theory to…praxis». Ψο ςεμινάριο
πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 11-12 Λουνίου 2009.
o Διακρατικό workshop του ΞΕΞ ΛΡΕ/ΓΧΕΕ με τίτλο «Υροτάςεισ Υολιτικισ για τθν
ενίςχυςθ τθσ Χυνεχιηόμενθσ Ξατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα». Ακινα, 2/11/2009.
o Διακρατικό ςυνζδριο με κζμα «δια βίου μάκθςθ», που υλοποίθςε ςτθν Ακινα, τo
κζντρο Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ του Λνςτιτοφτου Εργαςίασ ΓΧΕΕ ΞΕΞ-ΛΡΕ, ςτισ 23
& 24/11/09.
o Εςπερίδα που υλοποίθςε το Εκνικό Ξζντρο Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ
(ΕΞΕΥ), ςτο Παροφςι, ςτισ 24/11/2009 και είχε ωσ τίτλο «Εκπαιδευτικι και
Επαγγελματικι Ξινθτικότθτα ςτθν Ε.Ε. – Δίκτυα και Εργαλεία»

7.3.

Ραροχι πλθροφοριϊν και εκκζςεισ ςε ερωτθματολόγια εκνικϊν και διεκνϊν
οργανιςμϊν

Ψζλοσ, θ Εταιρεία ςυνζβαλε, με εκκζςεισ και ενθμερωτικά ςθμειϊματα, προσ το Ωπουργείο
Εργαςίασ, ςτθ διαμόρφωςθ κειμζνων που ςχετίηονται με τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ. Ενδεικτικά
αναφζρονται:
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τθσ θμεριςιασ διάταξθσ για τθν Ζκκεςθ Thomas Mann (A6-0424/2008)-Ευρωπαϊκό
ςφςτθμα ακαδθμαϊκϊν μονάδων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ
(ECVET).



Ενθμερωτικό ςθμείωμα ςτο πλαίςιο διενζργειασ μελζτθσ από τον ΣΣΧΑ ςε ςυνεργαςία με
τθν ΥΑΕΥ με κζμα «Πετάβαςθ νζων ςτθν Ελλάδα από τθν εκπαίδευςθ ςτθν απαςχόλθςθ».



Ξείμενο – απάντθςθ για τθν Εφαρμογι τθσ 142θσ Διεκνοφσ Χφμβαςθ Εργαςίασ «περί
αξιοποίθςθσ ανκρωπίνων πόρων».



Απαντθτικι ζκκεςθ που αφορά τισ δράςεισ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ ΑΕ»,
προκειμζνου να ςυμβάλλει ςτθν κατάρτιςθ του Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τθν Ξοινωνικι
Ζνταξθ 2008-2010 ΕΧΔΕΡ».



Απαντθτικι ζκκεςθ που αφορά τθν 2θ Εκνικι Ζκκεςθ Εφαρμογισ Διεκνοφσ Χυμφϊνου ΣΘΕ
για τα Σικονομικά, Ξοινωνικά και Υολιτιςτικά Δικαιϊματα ςχετικά με το ςθμείο e:
«Ψεχνικά και επαγγελματικά προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ».



Ενθμερωτικό ςθμείωμα – διατφπωςθ κζςεων για τθν «Υρϊτθ Ευρωμεςογειακι ςυνάντθςθ
Ωπουργϊν Απαςχόλθςθσ», ςχετικά με τθν «απαςχόλθςθ, απαςχολθςιμότθτα, κατάρτιςθ
και αξιοπρεπι εργαςία»

108

Ξεφάλαιο 7: Δθμοςιότθτα - Επικοινωνία |

ΥΑΦΑΥΣΠΥΕΧ
Ειςαγωγι & Κεφάλαιο 2.1
1. Ενιαίο Χφςτθμα Διαχείριςθσ Ενεργειϊν Ξατάρτιςθσ (ΕΧΔΕΞ), Αρ. Φφλλου 1491/ΦΕΞ 29/07/ 2008,
ςελ. 21382.
2. PRESIDENCY CONCLUSIONS, LISBON EUROPEAN COUNCIL, 23 AND 24 MARCH 2000
3. Stockholm European Council, 23 and 24 March 2001, Presidency Conclusions
4. Barcelona European Council, 15 and 16 March 2002, Presidency Conclusions
5. Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European
Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European
cooperation in vocational education and training “The Copenhagen Declaration”
6. Θ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ ΥΦΣΞΟΘΧΘΧ: Θ ςτρατθγικι τθσ Οιςςαβόνασ για τθν ανάπτυξθ και τθν
απαςχόλθςθ. Ζκκεςθ τθσ Σμάδασ Ωψθλοφ Επιπζδου προεδρευόμενθσ από τον Wim Kok, Ροζμβριοσ
2004. Ωπθρεςία Εκδόςεων Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 2004, ISBN 92-894-7054-2.
7. ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΘ ΥΦΑΘ: Ανακοίνωςθ προσ το Εαρινό Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο τθσ 2ασ Φεβρουαρίου
2005 με τίτλο «Χυνεργαςία για τθν οικονομικι μεγζκυνςθ και τθν απαςχόλθςθ. Ρζο ξεκίνθμα για τθ
ςτρατθγικι τθσ Οιςαβόνασ 2005» Ανακοίνωςθ του Υροζδρου Barroso ςε ςυνεννόθςθ με τον
Αντιπρόεδρο Verheugen. *COM(2005) 24 τελικό – Δεν ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα+.
8. Ευρωπαϊκό Χυμβοφλιο Βρυξελλϊν. Χυμπεράςματα τθσ Υροεδρίασ - 23/24 Παρτίου 2006. Βρυξζλλεσ
18/05/2006, 7775/1/06 REV 1, §23 και 24 ςελ 6, ελ.).
9. The Bordeaux Communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and
training Communiqué of the European Ministers for vocational education and training, the
Εuropean social partners and the European Commission, meeting in Bordeaux on 26 November 2008
to review the priorities and strategies of the Copenhagen process.
10. NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES COUNCIL
Council conclusions on the role of education and training in the implementation of the ‘Europe 2020’
strategy,(2011/C 70/01), Official Journal of the European Union.

Κεφάλαιο 2.2.
11. Α’ ΞΥΧ (1989-1993), Β’ ΞΥΧ (1994-1999), Γ’ ΞΥΧ(2000-2006). Διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα
www.hellaskps.gr
12. Νόμος

2009/1992 Εκνικό Σφςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.),
καταργικθκε με το άρκρο 30 Ρ.3879/2010, (ΦΕΞ Α 163/21.9.2010). Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα
www.oeek.gr

13. Ρόμοσ 2224/1994, (ΦΕΞ Α’ 112/1994), «Φφκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων,
υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και οργάνωςθσ Ωπουργείου Εργαςίασ και των
εποπτευομζνων από αυτό νομικϊν προςϊπων και άλλεσ διατάξεισ», αρ.16, Εκνικό Ξζντρο
Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ (Ε.Ξ.Ε.Υ.).
14. Nόμοσ 2434/1996, (ΦΕΞ 188/Α/20.08.1996) “Πζτρα πολιτικισ για τθν απαςχόλθςθ και τθν
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και άλλεσ διατάξεισ», αρ.1, Οογαριαςμόσ για τθν
Απαςχόλθςθ και τθν Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ (ΟΑΕΞ). Διακζςιμο ςτισ ιςτοςελίδεσ www.et.gr ,
www.oaed.gr
15. Ρόμοσ 2469/1997,(ΦΕΞ 38/ Α'/14.3.97 ), “Υεριοριςμόσ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των
κρατικϊν δαπανϊν και άλλεσ διατάξεισ”, άρ.22, Εκνικό Ξζντρο Υιςτοποίθςθσ Δομϊν Χυνεχιηόμενθσ
109

Υαραπομπζσ |

Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ και Χυνοδευτικϊν Ωποςτθρικτικϊν Ωπθρεςιϊν. Διακζςιμο ςτθν
ιςτοςελίδα www.ekepis.gr.
16. Nόμοσ 3385/2005, (ΦΕΞ 210/19.8.2005), "Φυκµίςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν
ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και άλλεσ διατάξεισ." άρ.14, Εκνικό Ξζντρο Υιςτοποίθςθσ
Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ. Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα www.ekepis.gr.
17. Ρόμοσ 2874/2000, (ΦΕΞ Α'286/29.12.2000), «Υροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,
άρ.19 «Χυγχϊνευςθ νομικϊν προςϊπων». Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα www.ypakp.gr.
18. Nόμοσ 2956/2001, (ΦΕΞ Α' 258/6.11.2001) “Αναδιοργάνωςθ του ΣΑΕΔ και άλλεσ διατάξεισ”, άρ.
8,9,10,11. Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα www.ep-katartisi.gr.
19. Ρόμοσ 3191/2003, (ΦΕΞ 258/Α/07.11/2003), ”Εκνικό Χφςτθμα Χφνδεςθσ τθσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ με τθν Απαςχόλθςθ (Ε.Χ.Χ.Ε.Ε.Ξ.Α). Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα
www.espa.gr.
20. Ρόμοσ 3369/2005, (ΦΕΞ 171/Α'/6.7.2005) «Χυςτθματοποίθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και άλλεσ
διατάξεισ». Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα www.espa.gr
21. ΩΑ ΣΛΞ.110327/2005, των Ωπουργϊν Σικονομίασ και Σικονομικϊν & Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ
Υροςταςίασ, (ΦΕΞ 230/Β/21.2.2005), «Υιςτοποίθςθ Ξζντρων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Ξ.Ε.Ξ)».
22. Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομίασ και Σικονομικϊν & Απαςχόλθςθσ και
Ξοινωνικισ Υροςταςίασ ΞΩΑ 113708/2005 (ΦΕΞ1914/Β/30.12.2005), «Χφςτθμα Υιςτοποίθςθ
Υρογραμμάτων, Γνϊςεων, Δεξιοτιτων και Λκανοτιτων».
23. Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομίασ και Σικονομικϊν & Απαςχόλθςθσ και
Ξοινωνικισ Υροςταςίασ 113613/9.11.2006 (ΦΕΞ/Β/1700/ 21.11.2006) «Ψροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ.
113172/2005 (ΦΕΞ 1593Β/17.11.2005) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Σικονομίασ και
Σικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ περί Χυςτιματοσ Υιςτοποίθςθσ
Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων».
24. Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομίασ και Σικονομικϊν & Εκνικισ Υαιδείασ και
Κρθςκευμάτων & Απαςχόλθςθσ και Ξοινωνικισ Υροςταςίασ ΞΩΑ 110998/19-04-2006 (ΦΕΞ/Β/566/
8.05.2006) «Υιςτοποίθςθ Επαγγελματικϊν Υεριγραμμάτων».
25. Ρόμοσ 3577/2007 (ΦΕΞ 130/Αϋ/8-06-2007) «Δθμιουργία Φορζα Διαχείριςθσ Σλοκλθρωμζνου
Υρογράμματοσ Δια βίου Πάκθςθσ, ρφκμιςθ κεμάτων ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ και φορζων εποπτείασ
Ωπουργείου Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων και άλλεσ διατάξεισ».
26. Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013. Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα www.espa.gr.
27. Ξωδικόσ Ε.Υ. 5, τίτλοσ «ΑΡΑΥΨΩΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ,CCI: 2007GR05UPO001. Διακζςιμο
ςτισ ιςτοςελίδεσ: www.espa.gr, www.epanad.gov.gr
28. Ζγγραφο Εξειδίκευςθσ Υρογραμματιςμοφ (ΕΕΥ), του οποίου θ ςκοπιμότθτα περιγράφεται
αναλυτικά ςτθ με αρικμό πρωτοκόλλου 14225/ ΕΩΧΧΑΑΥ 712/27-3-2008 εγκφκλιο του Ωπουργείου
Σικονομίασ και Σικονομικϊν (ΩΥΣΛΣ) εξειδίκευςθ του προγραμματικοφ περιεχομζνου των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων (ΕΥ) τθσ Υρογραμματικισ Υεριόδου 2007-2013. Διακζςιμο ςτισ
ιςτοςελίδεσ: www.espa.gr, www.epanad.gov.gr
29. Ρόμοσ 3879/2010 (ΦΕΞ 163/Αϋ/21-09-2010) «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Πάκθςθσ και λοιπζσ
διατάξεισ». Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα http://www.minedu.gov.gr/

Κεφάλαιο 3
30. Υεριφερειακό επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Αττικισ, Υρογραμματικι Υερίοδοσ 2007-2013.
31. Π. Αγγελίδθσ, «Σι πολιτικζσ τθσ Ε.Ε. για τθ χωρικι Ανάπτυξθ», Υανεπ. Εκδόςεισ ΕΠΥ 2004.
110

Υαραπομπζσ |

32. Επιχειρθςιακό Χχζδιο Υροϊκθςθσ και Υροβολισ Υροϊόντων Υεριφζρειασ Αττικισ, 2006, Αποτίμθςθ
τθσ εξωςτρζφειασ και εξαγωγζσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ προσ τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ25, κατά
Χυνδυαςμζνθ Σνοματολογία (ΧΣ).
33. Business Monitor 2005
34. Υεριφερειακι Ζκκεςθ Επιχειρθματικότθτασ Ξ.Ε.Ψ.Α Α.Π.-Κ.
35. Λςτοςελίδα Υεριφζρειασ Β. Αιγαίου.
36. Πελζτθ επιχειρθματικότθτασ Υεριφζρειασ Β. Αιγαίου – 2007, ΞΕΨΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ.
37. Ερευνθτικό ζργο: Ζρευνα για τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςτθν Χίο Ερευνιτρια: Φωτεινι Βρεττοφ ,
ΡΣΕΠΒΦΛΣΧ 2006, www.itia.ntua.gr/dafni.
38. Λςτοςελίδα
περιφζρειασ
Δυτικισ
ionio.gr/el/Pages/OPDescription.aspx.

Ελλάδοσ

http://www.dytikiellada-peloponnisos-

39. Χτοιχεία ΕΧΩΕ, 2006.
40. Πθτρϊο Επιχειριςεων, ΕΧΩΕ 2004.
41. New Cronos, Eurostat 2005.
42. Δελτίο τφπου ΕΧΩΕ 20/04/2010
43. Αναπτυξιακό προφίλ των Υεριφερειϊν Διζλευςθσ τθσ Εγνατίασ Σδοφ: Υεριφζρεια Κεςςαλίασ
44. ΕΓΡΑΨΛΑ ΣΔΣΧ Α.Ε. – Υαρατθρθτιριο, Πάιοσ 2009
45. ΕΧΩΕ, Δελτίο τφπου 20/04/2010
46. Υαρατθρθτιριο Ξαινοτομίασ Δυτικισ Πακεδονίασ, http://www.innowestmac.gr
47. Πελζτθ επιχειρθματικότθτασ Υεριφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ 2008, ΞΕΨΑ-ΞΕΠΑΞ
48. ΕΧΩΕ, Δελτίο τφπου 20/04/2010
49. Λςτοςελίδα http://www.statbank.gr/ απόςπαςμα από τθν ομιλία του Υροζδρου του Επιμελθτθρίου
Θρακλείου,16/04/2010
50. ΕΧΩΕ, Δελτίο τφπου 20/04/2010
51. Ζκκεςθ Επιχειρθματικότθτασ Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου 2007/ΞΕΨΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ.
52. Λςτοςελίδα
περιφζρειασ
content&task=view&id=68.

Υελοποννιςου

http://www.peloponnisos.gr/index.php?option=

53. Υεριοδικό “Επιλογι”, Ρομοί, 2002
54. Λςτοςελίδα περιφζρειασ Υεριφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ: www.stereaellada.gov.gr

Κεφάλαιο 4
55. “Access to employment for vulnerable groups”, European Foundation for the improvement of Living
and Working Conditions, Foundation Paper No 2, June 2002, ςελ. 6-7.
56. Χτοιχεία από τα αρχεία τθσ Χχολισ ΑμεΑ κατά τθν περιόδο λειτουργίασ τθσ από τθν ΕΞΑΕ
57. Θ τθλεκάταρτιςθ ςτθ Χχολι ΑμεΑ Γαλατςίου 2005, Λ. Φεργαδιϊτου, Ωπεφκυνθ Ξατάρτιςθσ ΕΞΑΕ

111

Υαραπομπζσ |

Κεφάλαιο 6
58. ΕΧΥΑ, ςελ. 12.
59. Continuity, consolidation and change: Towards a European era of vocational education and training
Cedefop Reference series; 73 Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2009.
60. ΕΧΥΑ, ΧΕΟ 14.
61. Ευρωπαϊκό Δίκτυο EVTA (www.evta.net).

112

Υαραπομπζσ |

ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ - ΥΘΓΕΧ
Ελλθνόγλωςςθ
1. Δθμουλάσ, Κ., Καρατράςογλου, Λ., Λιντηζρθσ, Ρ. (2008). Υρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ:
Χυςτιματα Υιςτοποίθςθσ των Επαγγελματικϊν Υροςόντων-Επαγγζλματα και Δια Βίου Πάκθςθ.
Εκπαιδευτικό υλικό ςυνδικαλιςτικισ εκπαίδευςθσ, ΛΡΕ/ΓΧΕΕ. Διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο:
www.inegsee.gr
2. Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και Συμβοφλιο, Απόφαςθ 1720/2006/ΕΞ τθσ 15θσ Ροεμβρίου 2006, για τθ
κζςπιςθ προγράμματοσ δράςθσ ςτον τομζα τθσ διά βίου μάκθςθσ (2007-2013), *Επίςθμθ Εφθμερίδα
L 327 τθσ 24.11.2006+.
3. Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, Απόφαςθ 2005/600/ΕΞ τθσ 12θσ Λουλίου 2005, για τισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ των κρατϊν μελϊν. Επίςθμθ Εφθμερίδα L 205 τθσ 12. 7.2005.
4. Ηαχείλασ, Λ. (2005). ΨΕΕ, Αρχικι και Χυνεχιηόμενθ Ξατάρτιςθ. Θ ςυνάρκρωςθ των ρόλων τουσ με
βάςθ τα ελλθνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομζνα, Σ.Ε.Ε.Ξ. Διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο:
www.library.tee.gr
5. Καραλισ Κ. (επ.), (2009), «Ψο πεδίο τθσ Χυνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ
Δια βίου μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα», ΞΕΞ/ΛΡΕ-ΓΧΕΕ, ΕΞΕΥΛΧ, ΛΑΥΑΔ, Ξοινοτικό Υρόγραμμα Progress,
Ακινα.
6. Μπαρκαμπά, Ε., Λωαννάτου-Γιαννάτου, Μ.(2006). ERO National Research Report , Cedefop.
Διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο: http://www.refernet.gr
7. Ραλθόσ Η. (επ.), (2003), «Ξατάρτιςθ και Απαςχόλθςθ», ΛΡΕ/ ΓΧΕΕ-ΑΔΕΔΩ, Ακινα.
8. ομπόλθσ Σ., Δθμουλάσ Κ., Γαλατά Β, (1999), «Θ δια βίου Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ ςτθν Ελλάδα»,,
ΛΡΕ/ ΓΧΕΕ-ΑΔΕΔΩ , Ακινα.
9. Υπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Εκνικό Υρόγραμμα Πεταρρυκμίςεων για τθν Ανάπτυξθ και
τθν Απαςχόλθςθ 2005-2008,. Διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο: http://www.mnec.gr

ενόγλωςςθ
1. Report from the Commission - The concrete future objectives of education systems /*
COM/2001/0059 final *
2. Presidency Conclusions of the Brussels Spring European Council on 13 and 14 March 2008 [Not
published in the Official Journal].
3. Agenda for Social Policy 2000-2005. Διακζςιμο ςτο διαδίκτυο:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
4. Agenda for Social Policy 2006-2010. Διακζςιμο ςτο διαδίκτυο:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
5. Council of the European Union. Conclusions of the Council and the Representatives of the
Governments of the Member States, on the future priorities for enhanced European cooperation on
vocational education and training (VET). Official Journal of the European Communities, C 18, 24
January 2009, p. 6-10. Luxembourg: Publications Office, 2009. Διακζςιμο ςτο διαδίκτυο:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:018:0006:0010:EN:PDF [cited
15.6.2008].
6. Council of the European Union. Council conclusions on new skills for new jobs anticipating and
matching labour market and skills needs. Brussels: Council of the European Union, 2009. Διακζςιμο
ςτο Διαδίκτυο:
113

Βιβλιογραφία - Υθγζσ |

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/106549.pdf [cited
23.6.2009].
7. Council of the European Union. Council resolution of 15 November 2007 on education and training as
a key driver of the Lisbon strategy. Official Journal of the European Communities, C 300, 12 December
2007, p. 1-2. Luxembourg: Publications Office, 2007. Διακζςιμο ςτο διαδίκτυο:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_300/c_30020071212en00010002.pdf
[cited
23.6.2009].
8. Council of the European Union. Draft Conclusions of the Council and the Representatives of the
Governments of the Member States, meeting within the Council, on efficiency and equity in education
and training. Official Journal of the European Union, C 298/3, 08 December 2006, p. 1-4. Luxembourg:
Publications
Office,
2006.
Διακζςιμο
ςτο
Διαδίκτυο:
eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/.../c_29820061208en00030006.pdf
9. Council of the European Union. Presidency Conclusions, Stockholm 23 and 24 March 2001.
10.Council of the European Union. Presidency Conclusions. Barcelona 15 and 16 March 2002.
11.Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European
Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European
cooperation in vocational education and training “The Copenhagen Declaration”.
12.Eurofound; Cedefop. Contribution of collective bargaining to continuing vocational training. Dublin:
Eurofound,
2009.
Διακζςιμο
ςτο
διαδίκτυο:
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0804048s/tn0804048s.pdf [cited 23.6.2009].
13.European Commission. Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council
repealing Council Decision 85/368/EEC on the comparability of vocational training qualifications
between the Member States of the European Community. Luxembourg: Publications Office, 2007
(COM(2007)680final).
Διακζςιμο
ςτο
διαδίκτυο:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/ com2007_0680en01.pdf [cited 15.6.2008].
14.European Commission. Proposal for a recommendation of the European Parliament and of the
Council on key competences for lifelong learning. Luxembourg: Publications Office, 2005
(COM(2005)548
final).
Διακζςιμο
ςτοδιαδίκτυο:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0548:FIN:EN:PDF [cited 23.7.2008].
15.European Commission. Proposal for a recommendation of the European Parliament and of the
Council on the establishment of a European quality assurance reference framework for vocational
education and training. Luxembourg: Publications Office, 2008 (COM(2008) 179 final). Διακζςιμο ςτο
διαδίκτυο:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0179:FIN:FR:PDF [cited 15.6.2008].
16.European Commission. Proposal for a recommendation of the European Parliament and of the
Council on the establishment of the European credit system for vocational education and training
(ECVET). Luxembourg: Publications Office, 2008 (COM(2008) 180 final). Available from Internet:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/ecvet/com180_en.pdf
[cited 15.6.2008].
17.European Commission. The Bordeaux communiqué on enhanced European cooperation in vocational
education and training: communiqué of the European Ministers for Vocational Education and Training,
the European social partners and the European Commission, meeting in Bordeaux on 26 November
2008 to review the priorities and strategies of the Copenhagen process. Brussels: European
Commission, 2008. Available from Internet: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc/bordeaux_en.pdf [cited 15.6.2008].

114

Βιβλιογραφία - Υθγζσ |

18.Cedefop. Continuity, consolidation and change: towards a European era of vocational education and
training. Luxembourg: Publications Office, 2009 (Cedefop Reference series, 73). Available from
Internet:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_i
d=528f [cited 23.6.2008].
19.Cedefop. Evaluation of Eurostat education, training and skills data sources. Luxembourg: Publications
Office,
2008
(Cedefop
Panorama
series).
Available
fromInternet:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_i
d=510 [cited 23.6.2009].
20.Cedefop. From policy to practice: a systemic change to lifelong guidance in Europe. Luxembourg:
Publications
Office,
2008
(Cedefop
Panorama
series,
149).AvailablefromInternet:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_i
d=505 [cited 23.6.2009].
21.Cedefop. Future skill supply in Europe: medium-term forecast up to 2020: synthesis report.
Luxembourg:
Publications
Office,
2009.
Available
from
Internet:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_i
d=546 [cited 23.6.2009].
22.Cedefop. Initial vocational education and training (IVET): review. 2009. Available from Internet:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/NationalVet/Comparative/IVET_R
eview_08.pdf [cited 23.6.2009].
23.Cedefop. Modernising vocational education and training: fourth report on vocational training research
in Europe: background report: volume 1. Luxembourg: Publications Office, 2008 (Cedefop Reference
series,
69-I).
Available
from
Internet:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_i
d=529 [cited 23.6.2009].
24.Cedefop. Professionalising career guidance: practitioner competences and qualification routes in
Europe. Luxembourg: Publications Office, 2009 (Cedefop Panorama series, 164). Available from
Internet:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_i
d=531 [cited 23.6.2009].
25.Cedefop. Skills for Europe’s future: anticipating occupational skill needs. Luxembourg: Publications
Office,
2009.
Available
from
Internet:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_i
d=538 [cited 23.6.2009].
26.Eurostat. Lifelong learning – Percentage of the adult population aged 25 to 64 participating in
education and training in the four weeks prior to the survey, 2007.AvailablefromInternet:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem080&pl
ugin=0 [cited 16.6.2009].
27.Eurydice. National summary sheets on education systems in Europe and ongoing reforms: Sweden:
September
2008.
Eurydice,
2008.
Available
from
Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_SE_EN.pdf [cited 23.6.2009].

115

Βιβλιογραφία - Υθγζσ |

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 1: Θ διάρκρωςθ του Ελλθνικοφ Εκπαιδευτικοφ Χυςτιματοσ

Υθγι : ΩΥΕΥΚ
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 2: Φορείσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, Απαςχόλθςθσ και
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Υόρων
Χθμαντικι δράςθ ςτο χϊρο τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, Απαςχόλθςθσ και
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Υόρων, ζχουν οι κάτωκι φορείσ:

Ψζλοσ, αναφζρουμε και το Εκνικό Ξζντρο Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ (ΕΞΕΥ), το οποίο
υπάγεται ςτο υπουργείο Υαιδείασ. Ωσ προσ τισ παρεμβάςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων, ςθμαντικό
ρόλο ζχουν το Λνςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ Γενικισ Χυνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδοσ (ΛΡΕ ΓΧΕΕ), το
ΞΕΞ-ΛΡΕ-ΓΧΕΕ και το Ξζντρο Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ τθσ Γενικισ Χυνομοςπονδίασ
Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν, Εμπόρων Ελλάδασ (ΞΕΞ ΓΧΕΒΕΕ).
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 3: Υρογράμματα που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του «ΕΥ Απαςχόλθςθ και
Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ»
Ε.Π. ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 20032008
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ
ΔΘΕΤΘΤΜΗ

ΠΡΟΓΡΑΛΛΑΣΑ

ΙΑΣΑΡΣΘΖΟΛΕΜΟΘ

ΠΡΟΤΠΟΚΟΓΘΛΟ
(εως 30/9/2008)

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

40

929

4.901.347,34 €

ΗΠΔΙΡΟ

12

224

748.598,45 €

ΚΡΗΣΗ

21

473

2.523.383,43 €

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

19

464

2.315.355,54 €

Β.ΑΙΓΙΑΟ

3

65

203.546,40 €

Ν.ΑΙΓΑΙΟ

5

86

366.979,47 €

ΓΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

16

421

1.343.676,70 €

ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

34

813

3.486.409,62 €

ΘΔΑΛΙΑ

28

606

2.647.923,68 €

ΑΣΣΙΚΗ

97

2301

11.213.195,77 €

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ

35

846

3.977.949,66 €

ΑΝΑΣ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ

42

1535

7.836.177,88 €

ΤΝΟΛΟ

352

8763

41.564.543,94 €

Πηγή: Επαγγελμαηική Καηάπηιζη Α.Ε./ Διεύθςνζη Σςνηονιζμού και Αξιολόγηζηρ
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 4: Χρθματοδοτικόσ Υίνακασ Υράξεων ΕΧΥΑ – ΕΥΑΡΑΔ
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 5: Ειδικότθτεσ Υρογραμμάτων Ξατάρτιςθσ ανά Υεριφζρεια
Ρεριφζρεια Αττικισ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

WEB DESIGNER

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΝΚΟΔΕΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΡΟΚΘΚΑΛΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΒΛΟΚΛΛΜΑΤΛΚΟΣ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΚΤΛΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΒΟΘΚΟΛ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΤΘΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΦΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΑΜΟΦΩΣΘ ΧΩΩΝ ΑΣΤΛΚΟΥ ΡΑΣΛΝΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΕΣ ΡΑΣΛΝΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΕΚΝΘ ΛΟΓΛΣΤΛΚΑ ΡΟΤΥΡΑ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΜΕ ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΑΕΛΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΤΟΦΛΜΩΝ HACCP/ISO 22000

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΣΤΛΑΤΟΛΚΘ ΤΕΧΝΘ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΚΛΝΘΤΘ ΤΘΛΕΦΩΝΛΑ -ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΚΟΡΤΛΚΘ ΑΡΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ ΒΑΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΘ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΥΛΟΥΓΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ CATERING

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΩΛΘΤΕΣ - ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΦΑΜΑΚΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΘ ΡΟΩΚΘΣΘΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ ΜΟΦΩΝ
ΤΟΥΛΣΜΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ & ΔΘΜΟΣΛΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ - ΝΕΑ ΥΛΛΚΑ ΚΑΛ ΜΕΚΟΔΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΜΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΡΩΛΘΣΕΛΣ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ_ISO 9001_2000

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΧΕΔΛΑΣΤΕΣ ΜΟΔΑΣ ΔΕΜΑΤΛΝΘΣ ΖΝΔΥΣΘΣ ΚΑΛ ΑΞΕΣΟΥΑ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΧΕΔΛΑΣΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ
ΕΓΩΝ - ARCHITECTURAL 2007

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΘΣ ΑΛΧΜΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΚΟΛ STUDIO ΕΛΚΟΝΑΣ & ΘΧΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΚΟΛ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΜΑΤΛΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛ ΔΛΚΤΥΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΡΑΣΛΝΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΕΛΒ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΜΕ ΜΕ ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΤΘΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΩΝ ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΩΝ ΕΤΑΛΕΛΩΝ ΜΕ ΧΘΣΘ
Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΣΤΘΝ
ΟΓΑΝΩΣΘ ΣΥΝΕΔΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΣΤΛΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΘΣ ΡΟΛΥΜΕΣΛΚΟΥ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΛΔΘΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (ΕΦΑΜΟΣΤΕΣ, ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΓΟΛ,
ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΕΣ)

ΟΑΕΞ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΟΑΕΞ

ΟΟΦΟΚΟΜΟΛ

ΟΑΕΞ

ΤΑΡΕΗΟΚΟΜΟΛ

ΟΑΕΞ

ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΤΕΣ – ΜΘΧΑΝΟΤΕΧΝΛΤΕΣ

ΟΑΕΞ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΤΘΘΤΕΣ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ

ΟΑΕΞ

ΜΑΓΕΛΛΚΘ

ΟΑΕΞ

ΡΩΛΘΤΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΛΣ ΛΟΓΛΣΤΘΛΟΥ

ΟΑΕΞ

ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΘ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘ

ΟΑΕΞ

ΥΔΑΥΛΛΚΟΛ ΔΛΚΤΥΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ

ΟΑΕΞ

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΡΑΣΛΝΟΥ

ΟΑΕΞ

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΧΩΟΥ

ΟΑΕΞ

ΧΕΛΛΣΤΕΣ Θ/Υ

ΟΑΕΞ

ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΟΑΕΞ

ΕΓΟΤΕΧΝΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ

ΟΑΕΞ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΡΑΣΛΝΟΥ

ΟΑΕΞ

ΣΧΕΔΛΑΣΤΕΣ Θ/Υ

ΟΑΕΞ

ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ ΥΦΑΝΤΛΚΘ ΤΕΧΝΘ (ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ ΝΑΞΟΣ)

ΟΑΕΞ
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ΒΑΣΛΚΕΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ ΧΘΣΘΣ Θ/Υ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΟΑΣΘΣ

ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ

ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ

Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΑΡΟΚΘΚΑΛΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΒΟΘΚΟΛ ΧΕΛΛΣΤΩΝ ΦΟΤΟΕΚΦΟΤΩΤΛΚΩΝ
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΕΛΑΤΩΝ ΧΩΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΑΨΥΧΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΘΛΕΚΤΟΣΥΓΚΟΛΛΘΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΚΤΛΣΤΕΣ ΡΕΤΑΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΛΟΓΛΣΤΕΣ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΣΤΘ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΥΛΟΥΓΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΟΟΦΟΚΟΜΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΦΘ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΑ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΚΕΜΟΚΘΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΚΕΑΜΟΣΚΕΡΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΣΤΛΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΕΣ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΝΚΟΔΕΤΛΚΘ
ΑΤΟΡΟΛΪΑ
ΒΛΟΛΟΓΛΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΕΣ
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΜΕ ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ
ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ
ΚΟΜΜΩΤΛΚΘ ΤΕΧΝΘ
ΜΑΓΕΛΛΚΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ ΜΑΓΕΛΛΚΘ
ΟΓΑΝΩΣΘ ΜΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ
ΟΓΑΝΩΣΘ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ
ΟΟΦΟΚΟΜΛΑ
ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
ΡΩΛΘΤΕΣ ΛΛΑΝΛΚΟΥ ΕΜΡΟΛΟΥ
ΑΦΘ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΛΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΘ ΡΟΩΚΘΣΘΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ ΜΟΦΩΝ
ΤΟΥΛΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΡΑΣΛΝΟΥ

(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)
ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
(ςτον Σρεινό όγκο τθσ Φοδόπθσ)

ΕΣΤΛΑΤΟΛΚΘ ΤΕΧΝΘ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ

EQUAL

ΣΕΒΛΤΟΟΛ

EQUAL

ΒΟΘΚΟΛ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΑΕΞ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΟΑΕΞ

ΥΓΛΕΛΝΘ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΤΟΦΛΜΩΝ

ΟΑΕΞ

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ

ΟΑΕΞ

Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου – Χίοσ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ-ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΜΜΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ & ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΣ ΓΑΦΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΑΡΟΚΘΚΑΛΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΤΟΦΛΜΩΝ HACCP/ISO 22000

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΕΛΑΤΩΝ ΧΩΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ & ΑΝΑΨΥΧΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΘ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΟΟΦΟΚΟΜΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΩΛΘΤΕΣ ΛΛΑΝΛΚΟΥ ΕΜΡΟΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΩΛΘΤΕΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΦΑΜΑΚΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΘ ΔΛΑΜΕΤΑΦΟΛΚΩΝ ΕΤΑΛΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΕΦΟΔΛΑΣΤΛΚΘΣ ΑΛΥΣΛΔΑΣ
(LOGISTICS)

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
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ΣΤΕΛΕΧΘ ΡΟΩΚΘΣΘΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ ΜΟΦΩΝ
ΤΟΥΛΣΜΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ & ΑΛΟΥΜΛΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΚΕΜΟΚΘΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΡΑΣΛΝΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΜΕ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΕΣ ΓΕΩΓΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΕΣΤΛΑΤΟΛΟΥ (ΣΕΒΛΤΟΟΛ)

ΟΑΕΞ

ΜΑΓΕΛΛΚΘ

ΟΑΕΞ

ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΟΑΕΞ

ΛΟΥΤΟΝΟΜΛΑ

ΟΑΕΞ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΟΑΕΞ

ΑΤΟΡΟΛΛΑ - ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΟΑΕΞ

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ

ΟΑΕΞ

ΧΕΛΛΣΜΟΣ ΕΓΑΛΕΛΟΜΘΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΟΡΛΛΚΩΝ
ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ

ΟΑΕΞ

OFFICE AUTOMATION (ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ CIM)

ΟΑΕΞ

ΣΥΝΤΘΘΤΕΣ ΚΤΛΛΩΝ ΚΑΛ ΓΘΡΕΔΩΝ

ΟΑΕΞ

ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΟΛ SAP

ΟΑΕΞ

ΣΥΝΤΘΘΤΕΣ MECHTRONICS

ΟΑΕΞ

ΨΥΚΤΛΚΟΛ/ΥΔΑΥΛΛΚΟΛ

ΟΑΕΞ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΑΕΞ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΥΧΑΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΑΕΞ

ΟΡΛΟΥΓΟΛ

ΟΑΕΞ

ΣΧΕΔΛΑΣΤΕΣ ΟΡΛΛΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ

ΟΑΕΞ

ΑΣΦΑΛΕΛΑ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΑΕΞ

ΣΥΝΤΘΘΤΕΣ ΚΤΛΛΩΝ ΚΑΛ ΓΘΡΕΔΩΝ

ΟΑΕΞ

ΣΤΑΤΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΕΓΩΝ FESPA 3

ΥΕΥ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ

ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΕΓΩΝ Autocad 2006

ΥΕΥ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ

ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΕΓΩΝ FINE ADAPT

ΥΕΥ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ

ΚΑΤΑΤΛΣΘ ΣΕ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ

ΥΕΥ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ

ΒΑΣΛΚΕΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ ΧΘΣΘΣ Θ/Υ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΟΑΣΘΣ

ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ
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Ρεριφζρεια Θπείρου
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

WEB DESIGNER

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΤΟΡΟΛΛΑ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΥΛΟΓΛΥΡΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΩΛΘΤΕΣ ΛΛΑΝΛΚΟΥ ΕΜΡΟΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ-MARKETING

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΘΣΘ ΣΥΣΤ.ΕΜΡΟ. ΚΑΛ ΟΛΚ. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΘ ΡΟΩΚΘΣΘΣ ΕΝΑΛ.ΤΟΥΛΣΜΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΝΤΘΘΤΕΣ ΚΑΥΣΤΘΩΝ ΛΕΒΘΤΟΣΤΑΣΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΕΣ Υ/Θ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΘΣΘ ΣΧΕΔΛΑΣΤΛΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΓΑΦΛΣΤΛΚΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΛΔΥΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΣΥΝΑΛΤΕΛΣΤΛΚΩΝ
ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ

ΟΑΕΞ

ΜΑΓΕΛΛΚΘ ΤΕΧΝΘ ΚΑΛ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΟΑΕΞ

ΡΑΑΓΩΓΘ ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ ΡΟΩΚ.ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΡΟΛΟΝΤΩΝ

ΟΑΕΞ

ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΚΑΛ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΑΧΑΛΩΝ ΜΝΘΜΕΛΩΝ

ΟΑΕΞ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΟΑΕΞ

ΒΑΣΛΚΕΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ ΧΘΣΘΣ Θ/Υ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΟΑΣΘΣ

ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΓΑΣΛΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡΠ ΑΛΒΑΝΛΑ

DAC/OOΧΑ 2006-2007

Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΒΟΘΚΟΛ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΤΘΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΡΟΚΘΚΘΣ-ΕΦΟΔΛΑΣΤΛΚΘΣ ΑΛΥΣΛΔΑΣ
(LOGISTICS)

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΚΤΛΣΤΕΣ ΡΕΤΑΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΘ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΩΛΘΤΕΣ ΛΛΑΝΛΚΟΥ ΕΜΡΟΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
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ΡΩΛΘΤΕΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΦΑΜΑΚΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΚΕΜΟΚΘΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΡΑΣΛΝΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΡΑΣΛΝΟΥ (ΚΘΡΩΝ ΑΣΤΛΚΩΝ ΡΑΚΩΝ)

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΤΘΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΕΣ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΝΚΩΡΛΝΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕ ΧΩΟΥΣ ΕΣΤΛΑΣΘΣ

ΟΑΕΞ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΟΑΕΞ

ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΑΨΥΧΘΣ

ΟΑΕΞ

ΚΤΛΣΤΕΣ ΡΕΤΑΣ

ΟΑΕΞ

ΜΘΧΑΝΟΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΤΕΣ

ΟΑΕΞ

ΒΑΣΛΚΕΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ ΧΘΣΘΣ Θ/Υ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΟΑΣΘΣ

ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ

Ρεριφζρειεσ Κεντρικισ & Δυτικισ Μακεδονίασ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΑΓΓΕΛΟΡΛΑΣΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΓΛΟΓΑΦΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΡΟΚΘΚΑΛΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΒΟΘΚΟΛ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΤΘΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΒΟΘΚΟΛ ΦΑΜΑΚΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΜΜΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΜΕ ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΜΡΟΛΑ ΚΑΛ ΔΛΑΦΘΜΛΣΘ ΟΛΝΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΛ ΔΛΚΤΥΩΝ ΥΔΕΥΣΘΣ - ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΤΕΣ ΣΥΝΤΘΘΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΟΜΟΛΩΜΑΤΩΝ ΑΧΑΛΟΛΟΓΛΚΩΝ
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΚΤΛΣΤΕΣ ΡΕΤΑΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΡΑΛΛΘΛΟΛ - ΣΕΒΛΤΟΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΡΑΛΛΘΛΟΛ - ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΥΡΟΔΟΧΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΡΑΛΛΘΛΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ
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ΞΥΛΟΥΓΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΜΜΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΩΛΘΤΕΣ - ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΦΑΜΑΚΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΘ ΔΛΑΜΕΤΑΦΟΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (LOGISTICS)

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΘ ΕΦΟΔΛΑΣΤΛΚΘΣ ΑΛΥΣΛΔΑΣ - LOGISTICS

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΘ ΡΟΩΚΘΣΘΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ ΜΟΦΩΝ
ΤΟΥΛΣΜΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛ
ΑΛΟΥΜΛΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΡΩΛΘΣΕΛΣ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΒΥΗΑΝΤΛΝΩΝ ΜΝΘΜΕΛΩΝ ΚΑΛ ΕΛΚΟΝΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΚΟΛ STUDIO ΕΛΚΟΝΑΣ & ΘΧΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΡΝΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΜΕ ΜΕ ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΩΝ ΕΤΑΛΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΩΝ ΝΑΥΤΛΛΛΑΚΩΝ ΕΤΑΛΕΛΩΝ ΜΕ ΤΘ
ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΕΛΑΤΩΝ ΧΩΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΑΛ
ΑΝΑΨΥΧΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΕΣ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΣ ΓΑΦΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ 1

ΟΑΕΞ

ΑΤΟΡΟΡΟΛΪΑ - ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΟΑΕΞ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΟΑΕΞ

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ

ΟΑΕΞ

ΒΑΣΛΚΕΣ ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ ΧΘΣΘΣ Θ/Υ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΟΑΣΘΣ

ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ

ΕΥ Ξοινωνία τθσ Υλθροφορίασ

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ

Υρόγραμμα «Ανάπτυξθ και εφαρμογι
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ Επαγγελματικισ
Ξατάρτιςθσ ςε ςυνοριακζσ πόλεισ ΑΟΒΑΡΛΑΧ –
ΕΟΟΑΔΑΧ».
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Ρεριφζρεια Κριτθσ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ - ΑΝΛΜΑΤΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΚΘΤΛΚΘ ΡΑΑΔΟΣΛΑΚΘ ΚΟΥΗΛΝΑ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΜΑΓΕΛΛΚΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΡΑΛΛΘΛΩΝ ΜΕ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ - ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΜΜΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΟΟΦΟΚΟΜΛΑ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΑΚΛΘΤΛΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΚΟΡΘΣ ΚΕΑΤΟΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΡΑΣΛΝΟΥ - ΚΘΡΩΝ ΑΣΤΛΚΩΝ ΡΑΚΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΜΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΡΕΛΑΤΩΝ ΧΩΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ &
ΑΝΑΨΥΧΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΣΤΘΝ
ΟΓΑΝΩΣΘ ΣΥΝΕΔΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΩΝ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΛΚΘΣ & ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΤΘΣΕΩΝ & ΥΡΟΔΟΧΘΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΟΑΕΞ

Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου – όδοσ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ
ΜΛΚΟΜΕΣΣΑΛΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ (ΜΜΕ)

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΛΚΟΕΜΕΣΣΑΛΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ
ΜΕ ΧΘΣΘ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΣΤΘΝ
ΟΓΑΝΩΣΘ ΣΥΝΕΔΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ & ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΕΛΑΤΩΝ - ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ
ΚΛΣΕΩΝ

ΟΑΕΞ
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Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΑΓΛΟΓΑΦΛΑΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΤΟΡΟΛΪΑ - ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΑΤΟΡΟΛΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΒΟΘΚΟΛ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΤΘΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΕΛΑΤΩΝ ΧΩΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ & ΑΝΑΨΥΧΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΟ ΤΟΥΛΣΜΟ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΜΑΓΕΛΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΜΑΓΕΛΛΚΘ - ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΡΑΛΛΘΛΟΛ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΞΥΛΟΥΓΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΟΟΦΟΚΟΜΟΛ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΡΩΛΘΤΕΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΦΑΜΑΚΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ
ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΝ - MARKETING

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΚΕΜΟΚΘΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΚΟΡΘΣ ΚΑΛ ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘΣ ΚΕΑΤΟΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΜΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΜΜΕ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΕΣ Θ/Υ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΟΑΕΞ

ΜΑΓΕΛΛΚΘ ΜΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ

ΟΑΕΞ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΜΕ

ΟΑΕΞ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΓΑΦΕΛΟΥ ΜΕ ΧΘΣΘ Θ/Υ

ΟΑΕΞ

ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΟΑΕΞ

ΜΑΓΕΛΛΚΘ - ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘ

ΟΑΕΞ
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Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ
ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΡΕΛΑΤΩΝ ΧΩΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΑΨΥΧΘΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΤΕΣ ΣΥΝΤΘΘΤΕΣ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΑΛΟΥΜΛΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΚΟΛ Θ/Υ & ΔΛΚΤΥΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΒΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΞΥΛΛΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΕΧΝΛΤΕΣ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΜΕΝΟΥ ΛΟΓΛΣΤΘΛΟΥ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΧΕΛΛΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΓΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ

ΕΥ Απαςχόλθςθ και Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ

ΕΛΑΛΟΧΩΜΑΤΛΣΤΕΣ

ΟΑΕΞ
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